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آگهی مزایده نوبت اول
به موجب پرونده کالسه  980105اجرایی شعبه دوم حقوقی یاسوج
محکوم علیه  1-شرکت پلیمر صنعت یاسوج 2-آقاب سعید باقری فرزند
هوشنگ محکوم است به پرداخت مبلغ  2507725300ریال بابت محکوم
به در حق یعقوب بشیری و مبلغ 125386265ریال بابت حق اال اجرا
محکوم گردیده که با توجه به معرفی و شناسایی اموال محکوم علیه
توسط محکوم له تقاضای توقیف و ارزیابی آن را نموده که با ارجاع به
کارشناسی رسمی دادگستری به میزان 4800000000ریال ارزیابی گردید
و با توجه به ابالغ نظریه کارشناسی به طرفین که مصون از اعتراض مانده
محکوم له تقاضای مزایده و فروش آن رانموده که نوع و مشخصات ملک
مورد مزایده را از طریق آگهی مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامههای
کثیر اال انتشار استان کهگیلویه و بویراحمد را نموده .به همین سبب در
مورخ  1400/10/1از ساعت 10الی 11در محل شعبه دوم اجرای احکام حقوقی
دادگاه عمومی یاسوج مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان میتوانند در
مدت 5روز قبل از انجام مزایده ملک را به آدرس یاسوج روستای سروک
پشت قبرستان نجف آباد قیمتی که مزایده از آن شروع میشود .بر اساس
نظر یه کارشناس دادگستری به مبلغ  4800000000ریال بوده و برنده مزایده
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهید و ده درصد قیمت اموال
را فی االمجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تحویل دهد و بقیه بهای
اموال را ظرف 30روز پس از انجام مزایده پرداخت نمایید و در صورت عدم
پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه انجام مزایده
به نفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت اول میباشد  ...ضمنا یاد
آور میشود شرکت کننده محترم قبل از جلسه مزایده 10درصد را نقدا
و یا ضمانت نامه بانکی معتبر از طریق بانک و یا واریز به شماره حساب
 2171294151008به نام سپرده دادگستری اقدام نموده و در روز و ساعت
مشخص باحضور نماینده محترم دادستان تحویل اجرا نموده  ...و نوع و
مشخصات و آدرس و قیمت اموال به شرح زیر میباشد  .....مشخصات ملک
..طبق مبایعهنامه عادی ...پیوست  ....1آقای فریدون رضایی یک قطعه زمین
به ابعاد 15*27و به مساحت 400متر مربع از اراضی روستای سروک جنب
زمین مرحوم حاج محمدی و پشت قبرستان نجف آباد که ازطرف دیگر
محدود است به خرمن قدیمی زمین مرحوم حاج بیژن منصوری را به آقای
هوشنگ باقری میفروشد که وجه آن نقدا پرداخت گردیده و مقرر شده در
فصل بهار با پیاده شدن خیابان تحویل خریدار گردد که تا زمان تحویل کلیه
کشف فساد محلی و دولتی به عهده فروشنده میباشد که بعد از تحویل
زمین کشف فساد محلی به عهده خریدار است .علی الیحال سند رسمی
وکالت فروش این قطعه زمین در تاریخ 1398/9/30به شماره  106648دفتر
خانه اسناد رسمی 83یاسوج شامل شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی
به مساحت 400متر مربع طی پالک اصلی118بخش 26فارس یاسوج به
نشانی سروک جنب عمده فروشی بر خیابان 10متری به شرح سند توسط
فروشنده آقای فریدون رضایی به نام خریدار آقای هوشنگ باقری تنظیم
شده است با مراجعه به محل ملک و نقشه برداری و برداشت و مساحی
و تعیین حدود اربعه و جانمایی و تعین موقعیت زمین خام مورد ارزیابی
توسط ماهواره گوگل ارث ...پیوست  ....2نسبت به ورودی شهر یاسوج و
بازار جدید اال احداث عمده فروشان انجام میشود  ...نتیجتا با توجه به
موقعیت زمین خام مورد ارزیابی و فاصله آن تا بلوار ورودی شهر و بازار
عمده فروشان و مسطح بوده زمین و پیاده نشده خیابان و تاسیسات زیر
بنای آن و جمیع جهات ذی اثر در ارزیابی ارزش ملک مورد نظر به مساحت
400متر مربع جمعا به مبلغ4800000000چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال
ارزیابی میگردد ..نام و نام خانوادگی مقام قضایی ..امیر روزیان دادورز اجرای
احکام شعبه دوم حقوقی
آدرس استان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج ابتدای بلوار ابوذر تقاطع بلوار
ابوذر و بلوار کاشانی مجتمع دادسرا و دادگاهای عمومی و انقالب یاسوج

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آویــن طراحــان نهاونــد
درتاریــخ  1400،07،22بــه شــماره ثبــت  69040بــه شناســه ملــی
 14010422765ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع
فعالیــت :طراحــی و ســاخت اپلیکیشــن هــای موبایــل و نــرم افزارهــای
رایانــه ای ،طراحــی و پیــاده ســازی ســایت اینترنــت و خدمــات میزبانــی
و خدمــات جانبــی مربــوط بــه آنهــا ،مشــاوره و نظــارت فنــی بــر اجــرای
طــرح هــای انفورماتیکــی ،طراحــی و پشــتیبانی و راه انــدازی شــبکه
هــای کامپیوتــری ،اجــرای اتوماســیون اداری و صنعتــی ،طراحــی
سیســتم هــای رایانــه ای ،خریــد و فــروش قطعــات و ملزومــات مربــوط
بــه رایانــه و شــبکه تعمیــر و پشــتیبانی سیســتمهای ســخت افــزاری
کامپیوتــری ،اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکت هــای معتبــر داخلــی و
خارجــی ،ایجــاد شــعب و دفاتــر نمایندگــی در زمینــه موضــوع فعالیــت
شــرکت ،عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی جهــت انجــام
خدمــات فــوق الذکــر ،دریافــت وام و تســهیالت مالــی و اعتبــاری اعــم از
ارزی و ریالــی بــرای شــرکت ،شــرکت در همایــش هــا و کنفرانــس هــا،
فعالیــت در زمینــه کلیــه امــور رایانــه ای شــامل ســخت افــزار و نــرم
افــزار بــه اســتثنای نــرم افزارهــای فرهنگــی و هنــری ،ارائــه و پشــتیبانی
نــرم افزارهــای ســفارش مشــتری ،تهیــه و تولیــد انــواع نــرم افزارهــای
تخصصــی و کاربــردی بــه اســتثنای نــرم افزارهــای فرهنگــی ،خریــد و
فــروش و مشــاوره و طراحــی ،تســت و تحویــل و نصــب فیبرهــای نــوری
و سیســتم هــای حفاظــت الکترونیکــی و دوربیــن هــای مــدار بســته و
پشــتیبانی و مشــاوره بازاریابــی غیــر هرمــی و غیــر شــبکه ای و مشــاوره
فنــاوری اطالعــات ،اجــرا و پشــتیبانی فنــی سیســتم هــای رایانــه
ای ،ارائــه کلیــه فعالیتهــای تجــاری و خدمــات بازرگانــی در زمینــه
خریــد و فــروش و خدمــات پــس از فــروش ،صــادرات و واردات کلیــه
کاالهــای بازرگانــی ،ترخیــص کاال از گمــرکات داخلــی ،مشــارکت و عقد
قــرارداد بــا مؤسســات و شــرکتها و افــراد حقیقــی و حقوقــی ،اخــذ وام
و تســهیالت ریالــی و ارزی از بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری
داخلــی و خارجــی ،اخــذ ضمانــت نامــه هــای بانکــی و گشــایش حســاب
ال ســی و ترخیــص کاال از گمــرکات داخلــی و خارجــی بــرای شــرکت
درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت
فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان
اصفهــان  ،شهرســتان اصفهــان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر بهارســتان،
محلــه مهــران  ، 3کوچــه محــور پیــاده  12متــری  ،خیابــان شمشــاد ،
پــالک  ، 15ســاختمان ماهــان  ،طبقــه چهــارم  ،واحــد  402کدپســتی
 8143179619ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ
 10,000,000ریــال نقــدی منقســم بــه  1000ســهم  10000ریالــی
تعــداد  1000ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  3500000ریــال توســط
موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  2062،7مــورخ 1400،07،07
نــزد بانــک صــادرات شــعبه میــدان معلــم شــهرکرد بــا کــد 2062
پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد
اعضــا هیئــت مدیــره آقــای حســین همتــی اردلــی بــه شــماره ملــی
 4680143878بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2
ســال آقــای علــی ســعیدی بــه شــماره ملــی  6320076410بــه ســمت
مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه
مــدت  2ســال آقــای نورعلــی ســعیدی بــه شــماره ملــی 6329696586
بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان
حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل
چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه
نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه
بازرســان خانــم زهــرا غفــاری کنــدری بــه شــماره ملــی 4660143449
بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت  1ســال خانــم فاطمــه علــی پــور
بــه شــماره ملــی  6320074681بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه
مــدت  1ســال روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای
شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ
و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (3728 )1235063
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برگ سبز و کارت خودروی سواری پراید تیپ  131SEمدل ۱۳۹۶
به رنگ سفید به شماره موتور  M/135904324به شماره شاسی
 NAS411100H1024464به شماره پالک ۸۷ط  ۸۶۳ایران  ۱۴به نام محمد
حلفی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی بشار سازه یاسوج سهامی خاص به
شماره ثبت  1569و شناسه ملی  10862017012به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1400/02/22تغییرات ذیل اتخاذ شد  :آدرس شرکت
به آدرس استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله
پونک جنوبی  ،خیابان ایران زمین شمالی  ،کوچه بهشت سوم  ،پالک ، 44
ساختمان ساتراپ  ،طبقه سوم کد پستی  1476735884منتقل شود در
نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()1162384

آگهــی تغییــرات شــرکت ســیویل ســازه والش ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  5325و شناســه ملــی 10861302509
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1400،05،24تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :تعــداد اعضــا هیئــت
مدیــره شــرکت از  4نفــر بــه  3کاهــش یافــت و مــاده مربوطــه در
اساســنامه بشــرح فــوق اصــالح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد (3729 )1234654

آگهــی تغییــرات شــرکت فــرش دســتباف گلپایــگان شــرکت
تعاونــی بــه شــماره ثبــت  239و شناســه ملــی  10260058000بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 1400،08،10
و نامــه  104،35،3801مــورخ  1400،8،24اداره صنعــت و معــدن
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :صورتهــای مالــی ســال  1399مشــتمل
بــر ترازنامــه و عملکــرد ســود و زیــان بــه تصویــب رسید.ســید قاســم
شــفاعت  1219723290و علیرضــا بیاتــی 1219324711و جعفــر زین
الدینــی 1229851771ومهــران شــاکری 1817412868و علیرضــا
شــفاعت  1218976942بــه ســمت اعضــاء اصلــی هیئــت مدیــره و کبر
دالور  1218851317و ولــی الــه دلیری1219683469بــه ســمت اعضاء
علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت ســه ســال وحیــدر فراســت
 1219644651و محمــد علــی جمالــی 1219631272بــه ســمت
بازرســان اصلــی و ابراهیــم خواجــه ونــدی  1219063266بــه ســمت
بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدنــد .روزنامه
کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان (3730 )1234508

تاســیس شــرکت با مســئولیت محــدود ئــادان فیلــم روژهــه الت درتاریخ
 1400،08،26بــه شــماره ثبــت  12630بــه شناســه ملــی 14010521319
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :شــرکت غیــر
ســینمایی(تولید فیلــم هــای ویدیوئــی داســتانی ،انیمیشــن و مســتند
کوتــاه و بلنــد) بموجــب مجــوز شــماره  15،99،7942مــورخ 1399،09،08
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  -معاونــت امــور ســینمایی و ســمعی و
بصــری تاســیس گردیــد .بموجــب مجــوز شــماره  15،1400،6342مــورخ
 1400،08،12وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تاســیس گردیــد .مــدت
فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلی  :اســتان کردســتان
 ،شهرســتان ســنندج  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســنندج ،محلــه شــهرک
ســعدی  ،بلــوار اســتاد کمــال الملــک  ،خیابــان ابوریحــان بیرونــی  ،پــالک
 ، 72طبقــه اول کدپســتی  6617953767ســرمایه شــخصیت حقوقــی
عبــارت اســت از مبلــغ  100,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه
هــر یــک از شــرکا آقــای عبدالــه عزیــزی بــه شــماره ملــی 3732697975
دارنــده  10000000ریــال ســهم الشــرکه آقــای زانیــار عزیــزی بــه شــماره
ملــی  3732878147دارنــده  90000000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئت
مدیــره آقــای عبدالــه عزیــزی بــه شــماره ملــی  3732697975بــه ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای زانیــار عزیــزی بــه شــماره
ملــی  3732878147بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و به ســمت
عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیه
اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات
 ،قراردادهــا  ،عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری
بــا امضــاء جنــاب آقــای زانیــار عزیــزی مدیــر عامــل و عضــو اصلــی هیئــت
مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل :
طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای
شــرکت تعییــن گردیــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (3731 )1234496

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پژو  405جی ال ایکس آی  8/1بژ -متالیک مدل
،1385شماره انتظامی  299ص  18ایران  49به شماره موتور 12485076062
و شماره شاسی  24217992به نام کیانوش بلوطی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140060309030000014مورخــه 1400/01/18هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان
البرز-قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســن روشــن قلــب دیلمــی فرزنــد عزیــز بــه شــماره
شناســنامه 262کدملــی  6309540246صــادره از املــش در ششــدانگ یــک بــاب خانه بــه مســاحت 159/22مترمربع
احداثــی در قســمتی از قطعــه اول افــرازی باقیمانــده پــالک 13اصلــی واقــع در بخــش 5حــوزه ثبــت البــرز قزویــن
خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســنعلی مالعبدالهــی محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی شــود در صورتی که اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/30 :

سید هاشم حسینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز 3736

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صــادره هیــات حــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم آبــاد
بشــرح ذیــل  – 1 :پرونــده کالســه  1400114425001000054و رای شــماره 140060325001006695
مورخــه  1400/08/09بــه تقاضــای مجیــد خادمــی اصــل فرزنــد ولــی نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب
ســاختمان مســکونی بــه مســاحت  120مترمربــع از پــالک شــماره  7فرعــی از  20اصلــی واقــع در بخــش 2
شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه حســین میردریکونــد رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد .
مراتــب در اجــرای مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و
عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر
اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و
امــالک شهرســتان خــرم ابــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت ب تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم
دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در
غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم
اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد  ،در هــر حــال
صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود  415590992 .تاریــخ انتشــار
نوبــت اول  1400/09/14 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/09/29 :

صید آقا نجفوند دریکوندی – رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد3733

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صــادره هیــات حــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم آبــاد
بشــرح ذیــل  – 1 :پرونــده کالســه  1400114425001000073و رای شــماره 140060325001005563
مورخــه  1400/07/01بــه تقاضــای شــیرین جــان بــزرگ زاده فرزنــد احمــد نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب
ســاختمان مســکونی بــه مســاحت  114/03مترمربــع از پــالک شــماره  220فرعــی از  41اصلــی واقــع در بخــش
 2شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه ســید شــیر خــدا حســینی رســیدگی و تاییــد و انشــاء
گردیــد  .مراتــب در اجــرای مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت
بــه فاصلــه  15روز جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی
انتشــار و عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ
نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد
و امــالک شهرســتان خــرم ابــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت ب تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم
دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در
غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم
اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد  ،در هــر حــال
صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود  415590991 .تاریــخ انتشــار
نوبــت اول  1400/09/14 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/09/29 :

صید آقا نجفوند دریکوندی – رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد 3734

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140060318020002556مــورخ  1400/08/12هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســن ذوقــی فرزنــد حیــدر بشــماره
شناســنامه  562صــادره از رودســر و کــد ملــی  2690530694بصــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و
محوطــه بــه مســاحت  260/10متــر مربــع پــالک  3503فرعــی در قســمتی از قطعــه  162تفکیکــی از ســنگ
 311اصلــی واقــع در شــیخ زاهــد محلــه بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اداره کل امــوال و
امــالک اســتان گیــالن محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م الــف 586 :تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1400/09/14:
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/09/29:

علی نصرتی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کالچای 3744

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  140060318012002226مورخــه  1400/08/16هیــات
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســین رضــا زاده شــالدهی فرزنــد
میرزاعلــی شــماره شناســنامه  996صــادره از شــفت در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه و
محوطــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  1873/30متــر مربــع پــالک  562فرعــی مجــزی شــده از پــالک
 19واقــع در قریــه شــالده شــفت ســنگ اصلــی  13بخــش  21گیــالن خزیــداری از مالــک رســمی میــرزا علــی
رضــا زاده شــالدهی ( زارع صاحــب نســق ) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن
اداره تســلیم و ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم ارائــه گواهیتقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات
نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد  2540 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت
اول  1400/09/14 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/09/28 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور 3745

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 14006032000836هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گالبتون
بلوکی زردک فرزند اکبر به شماره شناسنامه  1065صادره از دوگنبدان در
یک باب خانه به مساحت  186.87مترمربع پالک  10796فرعی از  21اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  867فرعی از  21اصلی واقع در گچساران بلوار
ولیعصر کوچه جنب شهرداری خریداری از مالک رسمی منصور خان باشتی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نموده  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف 1400/110:
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/30 :
حسینقائدگیوی
رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

برابــر ارا صــادره هیــات  /هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی شهرســتان کالچــای تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــود بادزهــره فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه  236صــادره از
رودســر و کــد ملــی  2690537907بصــورت ششــدانک یکبــاب خانــه و محوطــه بمســاحت
 456/83متــر مربــع پــالک  458فرعــی از  303اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه 240
تفکیکــی از  303اصلــی واقــع در قریــه هراتبــر لپاســربخش  29گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی اداره کل امــوال و امــالک اســتان گیــالن محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد  .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  585م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :یــک شــنبه
 1400/09/14تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :دو شــنبه 1400/09/29
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کالچای
علی نصرتی 3743

مفقودی

تمامــی مــدارک پــژو  405شناســنامه مالکیــت اصــل ســند کمپانــی و کارت و بیمــه و کارت ســوخت خــودرو مــدل
 1396بــه رنــگ نقــره ای بــه نــام النــاز پــور محمــد بــه شــماره پــالک  118ط  59ایــران  94بــه شــماره شاســی
 NAAM01CE1HK591463و بشــماره موتــور  124K1074471مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط
میباشــند.

مشهد 3732

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و ســند کمپانــی خــودروی ســواری هــاچ بــک سیســتم پــارس خــودرو تیــپ برلیانــس
 AT165-H320مــدل  1397بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامــی  259د  71ایــران  56و شــماره شاســی
 NAPH320BBJ1018945و شــماره موتــور  BM16LB*H029134متعلــق بــه اقــای علــی غــم ملــت مفقــود
3738
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ صبــا  GTXiمــدل  1386بــه رنــگ نــوک مــدادی متالیــک بــه
شــماره انتظامــی  699ص  27ایــران  56وش مــاره موتــور  2146547و شــماره شاســی  S1412286610744مفقــود
3739
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری کار تویوتــا  VXلندگــروز مــدل  1989بشــماره انتظامــی  361ل  39ایــران 46
و شــماره موتــور  0242709و شــماره شاســی  115314متعلــق بــه خانــم نیلوفــر ملــک زاده مفقــود و از درجــه اعتبــار
3740
ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند کمپانــی وش ناســنامه مالکیــت و ســند وکالــت فــروش شــماره  9452بــه تاریــخ  1400/06/30ار دفترخانه 175
کرمانشــاه مربــوط بــه خــودروی ســواری پــژو پــارس  LXمــدل  1400بشــماره انتظامــی  278و  39ایران  19و شــماره
موتــور  167B0114739و شــماره شاســی  NAAN11FE5MK131455متعلــق ه اقــای امــان الــه نــوری مفقــود
3741
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی کامیــون کمپرســی بــه شــماره انتظامــی 931_12ع 25و شــماره شاســی 16574105و
3735
شــماره موتــور 10054986بــه نــام حســن اصغــری راد مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی موتــور ســیکلت تیزتــک 150بــه شــماره انتظامــی  62618_779و شــماره شاســی
NCR×××150T9128018و شــماره موتــور NCR15032051090بنــام عبــاس داور پــور مفقــود واز درجــه اعتبــار
3737
ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو تیــپ  206مــدل  1389بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامــی
 357د  65ایــران  56شــماره موتــور  14189019538و شــماره شاســی  NAAP03ED4AJ125603متعلــق بــه
3688
قــاای رامیــن کهــن مــرد مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

بــرگ ســبز خــودرو تیبــا مــدل  1395بــه رنــگ ســفید _روغنــی بــه شــماره پــالک  725-55ط  92وشــماره
موتــور  8278853وشــماره شاســی  NAS811100G5889684مفقــود گردیــده اســت واز درجــه اعتبــار
3747
ســاقط مــی باشــد .

مفقودی

اصــل ســند موتــور ســیکلت احســان  125ccبــه شــماره انتظامــی  69935ایــران  823بــه شــماره موتــور 488932
3748
و شــماره تنــه  26304مــدل  1399بنــام علــی ملیــر مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری ســایپا تیــپ  SAINAبــه شــماره انتظامــی 752ب 59ایــران 97
بــه شــماره موتــور  M15/8537828و شــماره شاســی  NAS831100J57G1377مــدل  1397برنــگ ســفید بنــام
زهــرا عســگری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار) 3749

مفقودی

کارت پــالک و ســند خــودرو ســواری هیونــدا اکســنت بــه شــماره انتظامــی  18587چابهــار بــه شــماره موتــور
 6514658و شــماره شاســی  080973مــدل  2006برنــگ ســبز بنــام غــالم رســول بلــوچ وشــنامی مفقــود و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار) 3750

مفقودی

کارت پــالک و ســند خــودرو ســواری هیونــدا اکســنت بــه شــماره انتظامــی  24591چابهــار بــه شــماره موتــور
 G4FCDU296864و شــماره شاســی  MHCT41D5DU437600مــدل  2013برنــگ شــکالتی بنــام بجــار
بلــوچ مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار) 3751

