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

برابــر رای شــماره  140060309068002191مــورخ  1400/09/01پرونــده کالســه 1400114409068000064
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی مالکیــت آقــای حســنعلی
دیــال آبــادی بــه شــماره شناســنامه 20کدملــی  4323754167صــادره از قزویــن فرزنــد ابراهیــم در ششــدانگ
یــک بــاب خانــه و محوطــه متصــل بــه آن بــه مســاحت 151/30مترمربــع پــالک شــماره باقیمانــده 11فرعــی از 38
اصلــی واقــع در قزویــن بخــش 5حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو قزویــن از مالکیــت مشــاعی متقاضــی تاییــد و 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 اول1400/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/05 :

علی شهسواری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قزوین 4283

سند کمپانی و برگ سبز خودروی سواری سیستم چری تیپ
 ARRIZO5-CVTمدل  ۱۳۹۵به رنگ مشکی متالیک به
شماره موتور  AVME4G15BABG000869به شماره شاسی
 NATFCANH1G1000879به شماره پالک  ۲۲ج ۳۱۷ایران  ۴۹به نام
شعله ثانی به شماره ملی ۱۷۵۶۱۴۶۷۹۹مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد

اصل گواهینامه پایان تحصیالت این جانب سید صمد خرسندی فرزند سید
حشمت اال دارای شناسنامه شماره  ۴۲۴۰۱۸۵۳۲۷صادره از کهگیلویه در
مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته مهندسی فن آوری اطالعات .برنامه
نویسی تحت وب صادره از مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی یاسوج به
شماره  ۹۳۱۱۴۰۳۰۱۸۰۰۰۸به آدرس استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان
بویراحمد یاسوج دانشگاه علمی کاربردی کاشانی  ۱۹مفقود و از درجه اعتبار
ساقط میباشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به این دانشگاه ارسال
نماید....نوبتسوم

جواز سالح شكاري ساچمه زني تكلول ته پر كاليبر  ١٢به شماره بدنه
 01017759ساخت روسيه به نام سيد اهلل رحم علوي فرزند دوالفقار مفقود
وفاقداعتبارميباشد.

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

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت
لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد  -1.غالمرضــا پــور نصیــر فرزنــد
ایــوب بــه شــماره شناســنامه  2607بــه شــماره ملــی  2619466970در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــاغ
کیــوی مشــتمل بــر انبــاری و کاربــری بخشــی پــارک و فضــای ســبز بخشــی ورزشــی و الباقــی مســکونی
بــه مســاحت  7001/36مترمربــع از پــالک  3393فرعــی از  2اصلــی واقــع در لوندویــل بخــش  32گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی ایــوب پــور نصیــر  – 2محــرم صــادق تقــی دیــزج فرزنــد موســی بــه شــماره
شناســنامه  1154بــه شــماره ملــی  1462657850در ســه دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل
بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت  300/36مترمربــع از پــالک  2907فرعــی از  6اصلــی
واقــع در کانــرود بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی باالکشــی فرشــته خــو  -3ســعید شــهماری
قوجــه بیگلــو فرزنــد حبیــب الــه بــه شــماره شناســنامه  195بــه شــماره ملــی  1620962039در ســه
دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت 300/36
مترمربــع از پــالک  2907فرعــی از  6اصلــی واقــع در کانــرود بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
بــاال کشــی فرشــته خــو  -4مصطفــی درســتکار فرزنــد اســرافیل بــه شــماره شناســنامه  130بــه شــماره
ملــی  2619887933در ســه دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه احداثــی کاربــری
مســکونی بــه مســاحت  280مترمربــع از پــالک  5632فرعــی از  7اصلــی واقــع در عبــاس ابــاد بخــش
 32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اســماعیل بیــدار  -5انــور زحمتکــش فرزنــد عســکر بــه شــماره
شناســنامه  37بــه شــماره ملــی  2619582466درســه دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
خانــه احداثــی کاربــری مســکونی بــه مســاحت  280مترمربــع از پــالک  5632فرعــی از  7اصلــی واقــع در
عبــاس ابــاد بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اســماعیل بیــدار  -6ربــاب ندیــری فرزنــد عمــران
بــه شــماره شناســنامه  863بــه شــماره ملــی  2619287863در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
یکبابخانــه بــه مســاحت  448/5مترمربــع از پــالک  1229فرعــی مفــروزی از  146از  11اصلــی کاربــری
مســکونی واقــع در قریــه باغچــه ســرا بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محمــد مترجمــی -7
همــت مترجمــی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه  840بــه شــماره ملــی  2619287626در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه بــه مســاحت  362مترمربــع از پــالک  1230فرعــی از 146از
 11اصلــی کاربــری مســکونی واقــع در قریــه باغچــه ســرا بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
محمــد مترجمــی  -8ســاناز یحیائــی فرزنــد قدیــر بــه شــماره شناســنامه  2610015461بــه شــماره ملــی
 2610015461در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن صیفــی کاری بــه مســاحت  363/52مترمربــع از پــالک
 1231فرعــی مفــروزی از  191از  11اصلــی کاربــری مســکونی واقــع در قریــه باغچــه ســرا بخــش  32گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی قبــاد حیرانــی  -9احمــد واجدیــان فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه  4بــه
شــماره ملــی  2619788511در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ مشــتمل بــر درختــان گــردو بــه مســاحت
3000مترمربــع از پــالک  98فرعــی مفــروزی از  6از  16اصلــی کاربــری باغــات واقــع در قریــه تلــه خــان
بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی عبــاس واجدیــان  -10اســداهلل ســکاکی فرزنــد عبدالــه بــه
شــماره شناســنامه  74726بــه شــماره ملــی  1460746521در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل
بــر خانــه احداثــی بــه مســاحت  1045/78مترمربــع از پــالک  256فرعــی از 19اصلــی کاربــری مســکونی
و حریــم پیــاده رو کــه در محــل اجــرا نشــده اســت واقــع در قریــه صیــاد لــر بخــش  32گیــالن خریــداری
از مالــک رســمی ایــوب بیرونــی  -11رشــید مورخــی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه  1901بــه
شــماره ملــی  2619336521در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیانــات احداثــی بــه مســاحت
 1719/32مترمربــع از پــالک  224فرعــی مفــروزی از  89از  23اصلــی کاربــری مســکونی و باغــات حریــم
رودخانــه واقــع در قریــه دگرمانکشــی بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی رشــید مورخــی -12
مجیــد ساســانیان فرزنــد ایــوب بــه شــماره شناســنامه  117بــه شــماره ملــی  2619355117در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی گندمــزار بــه مســاحت  2078/45مترمربــع از پــالک  225فرعــی از  23اصلــی
کاربــری باغــات واقــع در ســیج بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی رضــا کوشــش پــور بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر
خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود  .م الــف 907/822
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/10/05 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/10/20 :

سرپرست ثبت اسناد و امالک آستارا – بیژن پور عباس 4042

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سید سعید معصومی فرزند سید صفا به
شماره ملی ۴۲۲۰۳۵۴۰۶۹صادر از بویراحمد در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته
مهندسی تکنولوژی برق  -قدرت صادر از واحد دانشگاهی یاسوج به شماره سریال
۳۳۶۵۵۸۸مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ ســایپا  141آی بــه رنــگ بــژ متالیک مــدل 1384
بشــماره انتظامــی  934س  57ایــران  46و شــماره موتــور  01316254و شــماره شاســی  S1482284132163مفقــود
4280
و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند وکالــت نامــه تحــت شــماره  6108مــورخ  1387/6/21از دفتــر اســناد رســمی  137تالــش متعلــق بــه اقــای
4281
شــهرام آهنگــری مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سید سعید معصومی فرزند سید صفا به شماره
ملی ۴۲۲۰۳۵۴۰۶۹صادر از بویراحمد در مقطع کاردانی پیوسته رشته الکترو تکنیک
 برق صنعتی صادر از واحد دانشگاهی یاسوج به شماره سریال ۲۹۹۹۳۴۹مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد
اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک
قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا
معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل
آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه فراشکای سفلی پاک  6اصلی بخش  5قشاقی
 324فرعــی آقــا /خانــم ســیمین بهمنــش فرزنــد ســلطانعلی نســبت بــه ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  257/20متــر مربــع خریــداری بدون واســطه
بــا واســطه از گیتــی زمانــی
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و
در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص
ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل
نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن
صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه
اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه
دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی
نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی
اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار
نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه
حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت
همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد
ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی
منتشــر مــی نمایــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/18 :
صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 4008

شناسه آگهی 1246807 :

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک
قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا
معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل
آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه لتینگان پاک  28اصلی بخش  2قشاقی
 1106فرعــی آقــا /خانــم ســید ایــوب حســینی چلنــدری فرزنــد ســید محمــد نســبت
بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  448/60متــر مربــع
خریــداری بــدون واســطه بــا واســطه از محمــد حســن هــادی پــور
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و
در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص
ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل
نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن
صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه
اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه
دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی
نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی
اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار
نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه
حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت
همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد
ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی
منتشــر مــی نمایــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/18 :
صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 4015

شناسه آگهی 1247324 :

آگهی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو  206مــدل  1389بــه رنــگ ســفید روغنــی بشــماره انتظامــی  535ص
 42ایــران  56و شــماره موتــور  14189028575و شــماره شاســی  NAAP03EDVAJ313802متعلــق بــه اقــای
4278
محمــد پــور مخــدوم مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

اینجانــب محمــد پــور مخــدوم مالــک خــودرو پــژو 206بــه شــماره موتــور  14189028575و شــماره شاســی
 NAAP03EDVAJ313802بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام
لــذا چنانچــه هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت
ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1
مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد 4279

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین

رسمی
فاقد سند
ساختمانهای
شرکتوضعیت
تکلیف
خاص)
(سهامی
خاور
اراضی ومرغ
سيرنگ

برابــر رای شــماره  8829تاریــخ  1400/09/03هیــات موضــوع قانــون تعییــن
سهامی
سیرنگ
شرکت
سهامداران
ـتقر
خاورــمی مسـ
مرغــند رس
فاقــد س
ـاختمانهای
ـی و سـ
دعوت ثبتــی اراضـ
آگهیوضعیــت
تکلیــف
ـارض
ملیــات مالکانــه بامعـ
شناسه تصرف
51و بهشــهر
شمارهملــک
به ثبــت
شدهـوزه
ثبتـی حـ
ـد ثبتـ
در واحـ
10100011565جهت
خاص
عادی.ـد حیــدر در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ
ـلی فرزنـ
مجمعــی عسـ
تشکیلاقــای عل
متقاضــی
عمومی
ـماره
اصلــی بـ
شرکتپــاک
قســمتی از
کلیهمتــر مربــع
8585/97
بــه مســاحت
شودـهتاشـدر
دعوت59می
سهامداران
بدینوسیله از
کاســه  1400/500واقــع در اراضــی قــره تپــه بخــش  18ثبــت بهشــهر
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 8
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت
گردد
قانونی
محل
1400/11/10
ـدور
میــه صـ
تشکیلـبت ب
شرکتـخاص نسـ
صورتیکــه اشـ
ـود در
درمیشـ
آگهــی
مورخــه  14روز
بــه فاصل
حضور
رسانند.داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
بهمراهاعتراضــی
مالکیــت
ســند
جلسه:مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ
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آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140060309030001005مورخــه 1400/09/08هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان البــرز-
قزویــن تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حســین قلــی پــور ســماقی فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره
شناســنامه 177کدملــی  5889584741صــادره از طــارم ســفلی در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب واحــد مســکونی
قطعــه 29تفکیکــی بــه مســاحت 175/90مترمربــع بــا قدرالســهم از  1/5دانــگ عرصــه بــا قیــد اینکــه  4/5دانــگ
عرصــه موقوفــه بــوده و نســبت بــه آن ســند اجــاره  40940مــورخ  1400/08/18دفترخانــه 62البــرز تنظیــم گردیــده
اســت بــا قدرالســهم از مشــترکات و مشــاعات بلــوک 4طبــق قانــون تملــک آپارتمانهــا و آییــن نامــه اجرایــی آن
موضــوع صورتمجلــس تفکیکــی شــماره 5000مــورخ  37/02/31و حــق عبــور از قطعــه 8تفکیکــی جهــت دسترســی
بــه خیابــان احداثــی در قســمتی از قطعــه 8تفکیکــی موضــوع صورتمجلــس تفکیکــی  26228مــورخ  52/10/09پاک
 17اصلــی واقــع در بخــش 5حــوزه ثبــت البــرز قزویــن خریــداری طبــق ســند عــادی از مالکیــن بلــوک 4صورتمجلس
تفکیکــی 5000مــورخ  37/02/31کــه طبــق دادنامــه شــماره 2044مــورخ  84/09/12شــعبه اول دادگاه عمومــی
حقوقــی البــرز محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــاع 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 اول1400/09/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/18 :

سید هاشم حسینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز 3974

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

برابــر رای شــماره 140060322003001482مورخــه  22/09/1400هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک خــاش
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد ریگــی کوته فرزنــد جمعه بــه شــماره شناســنامه 3710451930
صــادره از خــاش در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  150متــر مربــع کل پــاک  1811فرعــی از یــک اصلــی قطعــه
1واقــع در خیابــان  12متــری منشــعبه از خیابــان بســیج از بخــش  4بلوچســتان شــهر خــاش خریــداری مــع الواســطه
از مالــک رســمی آقــای ایــوب ریگــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم را در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراض 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 اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم نماینــد بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1400/10/18
تاریخ انشار نوبت دوم  :یکشنبه 1400/11/03

مجید جمشیدی فر رئیس ثبت اسناد امالک حوزه ثبت ملک شهرستان خاش 4230

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

برابــر رای شــماره 140060322003001509مورخــه  1400/09/22هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک خــاش
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حمیــد شــه نــوازی فرزنــد بلــوچ بــه شــماره شناســنامه  1745صــادره از
خــاش در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  250متــر مربــع قســمتی از پــاک  699اصلــی قطعــه یــک واقــع در اراضــی
آبتــرش کوچــه منشــعبه از خیابــان خیــام  -بیــن خیــام  1و  4از بخــش چهــار بلوچســتان شــهر خــاش خریــداری
باواســطه از مالــک رســمی آقــای نظرمحمــد جمالزهــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم را در
دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتــراض 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 اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکیت
صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1400/10/18
تاریخ انشار نوبت دوم  :یکشنبه 1400/11/03

مجید جمشیدی فر رئیس ثبت اسناد امالک حوزه ثبت ملک شهرستان خاش 4231

مفقودی

شناســنامه مالکیــت وانــت پیــکان  1600مــدل  1390پــاک انتظامــی 364د  83ایــران  56و شــماره موتــور
 11490012743و شــماره شاســی  NAAA46AA2BG193747متعلــق بــه محبــت بخشــی پــور چوبــر مفقــود
4232
و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود برنــا تجــارت اقــدام درتاریــخ
 1400،10،11بــه شــماره ثبــت  15628بــه شناســه ملــی 14010657390
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن به شــرح زیــر جهت
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :خریــد و فروش،صــادرات
واردات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانی،مــواد غذایــی فــرآوری شــده از قبیــل
کمپــوت کنســرو و انــواع آبمیــوه و فــرآورده هــای لبنــی و پروتئینــی انــواع
نــان صنعتــی و نــان حجیــم و انــواع شــیرینی و بســتنی و انــواع کیــک و دســر
 ،آب معدنــی و آب غنــی شــده آب معدنــی ،گوشــت و مــرغ بســته بنــدی
شــده،انواع میوه،ســبزیجات،صیفی جات،قطعــات و لــوازم یدکــی انــواع خــودرو
داخلــی و خارجــی ،خریــد و فــروش انــواع خــودرو ســبک و ســنگین،انواع
قطعــات خــودرو ســبک و سنگین،الســتیک خــودرو و لــوازم جانبی،مصنوعــات
چوبــی و فلزی،مبلمــان خانگــی و مبلمــان اداری ،میــز و صندلــی چوبــی و غیر
چوبــی و ام دی اف،بوفه،اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکتهای معتبــر داخلــی و
خارجــی ،انعقــاد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،ایجــاد شــعب
و نمایندگــی در داخــل و خــارج کشــور ،اخــذ وام و اعتبــارات بــه صــورت ارزی
و ریالــی از کلیــه بانکهــای داخلــی و خارجــی ،شــرکت در کلیــه مناقصــات
،پیمانهــاو مزایــدت دولتــی و خصوصــی اعــم از داخلی و بیــن المللــی ،برگزاری
و شــرکت در کلیــه همایشــهاو ســمینارها و کنفرانســهای مختلــف داخلــی و
خارجــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مدت
فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان لرســتان
 ،شهرســتان خــرم آبــاد  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر خــرم آبــاد ،محلــه ماســور ،
خیابــان (خشــکبار  ، )1خیابــان (خشــکبار  ، )2پــالک  ، 0غرفــه ، 34طبقــه
همکــف کدپســتی  6819913552ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت
از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا
آقــای مهــرداد رشــیدی بــه شــماره ملــی  4073347292دارنــده 500000
ریــال ســهم الشــرکه آقــای علیرضــا گلــی پور بــه شــماره ملــی 4120740366
دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای مهــرداد
رشــیدی بــه شــماره ملــی  4073347292بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت
نامحــدود و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای
علیرضــا گلــی پــور بــه شــماره ملــی  4120740366بــه ســمت نایــب رئیــس
هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حق 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 باامضــاء مدیرعامــل یــا
نائــب رئیــس هیئــت مدیــره هریــک بــه تنهایــی همــراه با مهــر شــرکت معتبر
مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار
ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردید .ثبــت موضــوع فعالیت
مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد (4276 )1256513

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود هوشــمند افــزار نویســان
الــکا درتاریــخ  1400،09،30بــه شــماره ثبــت  21766بــه شناســه ملــی
 14010612024ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع
فعالیــت :انجــام خدمــات اجرایــی و فنــی مهندســی در زمینــه کامپیوتــر
،تولیــد و پشــتیبانی نــرم افــزار ( غیرفرهنگــی و غیرهنــری ) ،طراحــی
و برنامــه نویســی ســامانه هــای تحــت وب،ارائــه دهنــده ســرویس هــای
هاســتینگ ،تولیــد و پشــتیبانی نــرم افزارهــای ســفارش مشــتری (
غیرفرهنگــی و غیرهنــری )،برنامــه نویســی و طراحــی ســایت  ،اخــذ و
اعطــای نمایندگــی شــرکتهای معتبــر داخلــی و خارجــی ،انعقــاد قــرارداد
بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،ایجــاد شــعب و نمایندگــی در
داخــل و خــارج کشــور ،اخــذ وام و اعتبــارات بــه صــورت ارزی و ریالــی از
کلیــه بانکهــای داخلــی و خارجــی ،شــرکت در کلیــه مناقصــات ،پیمانهاو
مزایــدت دولتــی و خصوصــی اعــم از داخلــی و بیــن المللــی ،برگــزاری و
شــرکت در کلیــه همایشــهاو ســمینارها و کنفرانســهای مختلــف داخلــی
و خارجــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع
ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز
اصلــی  :اســتان هرمــزگان  ،شهرســتان بندرعبــاس  ،بخــش مرکــزی ،
شــهر بندرعبــاس ،محلــه اوزیهــا  ،بلــوار امــام خمینــی  ،کوچــه شــهید
عبــاس کبیــری  ،پــالک  ، 0ســاختمان آرمــوس شــرقی  ،ورودی شــرقی
 ،طبقــه ســوم  ،واحــد  7کدپســتی  7913916354ســرمایه شــخصیت
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم
الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم گل نــوش جهانــداری بــه شــماره
ملــی  3131122277دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه آقــای
مســلم مــرادی شــهدادی بــه شــماره ملــی  3390540032دارنــده
 500000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره خانــم گل نــوش
جهانــداری بــه شــماره ملــی  3131122277بــه ســمت رئیــس هیئــت
مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای مســلم مــرادی شــهدادی بــه شــماره
ملــی  3390540032بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت
نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود 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 باامضــاء مدیرعامــل بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه
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 هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس (4277 )1256923

آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آرا صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان ســنندج تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضیــان ذیل تاییــد گردیده ،لذا بدین وســیله مشــخصات
امــالک دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــالع عمــوم در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی میگــردد در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضیان
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ودر روســتاها از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نمایند وپــس از اخذ
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمــوده و گواهــی اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نماینــد .بدهــی اســت درصــورت
انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر خواهــد شــد صدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضرر بــه دادگاه نیســت.
((بخش ))3
1ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بنــام آقــای مجیــد ســبک روح فرزند محمــد رضــا شــماره شناســنامه  13555صــادره هرســین کدملــی  3319284703تحت
پــالک  161فرعــی از  2723اصلــی بخــش  3ســنندج بــه مســاحت2670مترمربع بــه آدرس ســنندج جــاده کرمانشــاه ســنندج باالتــر ازچنو
2ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بنــام آقــای فــواد وکیلــی قصریــان فرزنــد محمدعلــی شــماره شناســنامه  4صــادره ســنندج کدملــی  3733204069بــه
مقــدار  39/069168206شعیرمشــاع و آقــای صبــاح ناصــری گزگــزاره فرزنــد عزیــزاهلل شــماره شناســنامه  11429صــادره ســنندج کدملــی  3733190629مقــدار
 56/9308317943شعیرمشــاع از ششــدانگ تحــت پــالک  1195فرعــی از  2734اصلــی بخــش  3بــه مســاحت  5923/82مترمربــع به آدرس ســنندج روســتای قصریان
زمیــن مشــهور بــه هانــه بــاوه
((بخش ))11
1ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بنــام آقــای اســداهلل اردالن زاده فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه  74صــادره ســروآباد کدملــی  6469971644تحــت
پــالک  35فرعــی از  61اصلــی بخــش  11کالتــرزان بــه مســاحت  6367مترمربــع کــه مقــدار  121مترمربــع آن در حریــم رودخانــه اســت بــه آدرس ســنندج قریــه
ســپیران مشــهور بــه کانــی ناوزیارتــان

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/20:تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/05 :شماره/2295:م الف

آگهــی تغییــرات شــرکت قصــر مدیســا کردســتان شــرکت
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  10113و شناســه
ملــی  14005253957بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1400،09،20تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :نقــل و انتقــال ســهم الشــرکه - :
خانــم نوشــین قوامــی باکــد ملــی . 3720576052مقــدار
(500،000ریــال) ســهم الشــرکه خــود را طــی ســند صلــح
بــه شــماره ثبت36077مــورخ  1400،09،18دفتــر اســناد
رســمی 113شهرســنندج بــه خانــم اقــدس بهمنــی بــا کــد
ملــی  3732301028نمــود و از شــرکت خــارج شــد- .نــام
شــرکاء میــزان ســهم الشــرکه بعــد از نقــل وانتقــال :آقــای
پیــام زنــد ســلیمی بــا کــد ملــی 3732898660دارای
9،500،000ریــال ســهم الشــرکه خانــم اقــدس بهمنــی بــا کد
ملــی3732301028دارای 500،000ریــال ســهم الشــرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (4238 )1255869

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص بازرگانــی رابیــن برنــا دارا درتاریــخ
 1400،08،03بــه شــماره ثبــت  17983بــه شناســه ملــی 14010451301
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :ارائــه کلیــه فعالیــت
هــای تجــاری و خدمــات بازرگانــی در زمینــه خریــد و فــروش و تولید و بســته
بنــدی ،پخــش و توزیــع و صــادرات و واردات مــواد غذایــی و کلیــه کاالهــای
مجــاز بازرگانــی ،گشــایش اعتبــارات و ال ،ســی بــرای شــرکت نــزد بانــک
هــا ،ترخیــص کاال از گمــرکات داخلــی ،اخــذ و اعطــاء نمایندگــی کمپانیهــای
معتبــر خارجــی و داخلــی ،شــرکت در کلیــه نمایشــگاههای داخلــی و بیــن
المللــی -انعقــاد قــرارداد بــا کلیه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،ایجاد شــعب و
نمایندگــی در داخــل و خــارج از کشــور -اخــذ وام و اعتبارات بانکــی به صورت
ارزی و ریالــی از کلیــه بانکهــای داخلــی و خارجی شــرکت در کلیــه مناقصات،
و مزایــدات دولتــی و خصوصــی اعــم از داخلــی و بیــن المللــی درصــورت لــزوم
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبت
بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلی  :اســتان کرمــان  ،شهرســتان کرمــان  ،بخش
مرکــزی  ،شــهر کرمــان ،محلــه  24آذر  ،کوچــه قطبــی نــژاد ، 17خیابــان 24
آذر  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی  7619674756ســرمایه شــخصیت
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  10,000,000ریــال نقدی منقســم بــه 1000
ســهم  10000ریالــی تعــداد  1000ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 3500000
ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 1400،6015،0055
مــورخ  1400،05،03نــزد بانــک آینــده شــعبه خیابــان شــفا بــا کــد 6015
پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا
هیئــت مدیــره خانــم ریحانــه محمــدی بــه شــماره ملــی  2981079603بــه
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم نجمــه محمــدی بــه
شــماره ملــی  2992738743بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه
مــدت  2ســال آقــای علــی محمــدی بــه شــماره ملــی  2993980750بــه
ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامل
بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد
آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود اســامی و
همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل و رئیس هیئت
مدیــره متفقــا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر
عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم فاطمــه عســکری بــه شــماره ملــی
 2980091421بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت  1ســال خانــم
مهــری ایرانمنــش بــه شــماره ملــی  2992023922بــه ســمت بــازرس اصلی
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 کرمان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان (4237 )1255827

رئیس ثبت منطقه یک سنندج ـ بهنام قباد 4282

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک
قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا
معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل
آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه میانک پاک  27اصلی بخش  5قشاقی
 391فرعــی آقــا /خانــم مســعود ضیــاء صادقــی فرزنــد حســین نســبت بــه ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی ( بــا کاربــری زراعــی  /بــاغ ) بــه مســاحت  203/07متــر
مربــع خریــداری بــدون واســطه بــا واســطه از یاســر احمــدی
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و
در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص
ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل
نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن
صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه
اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه
دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی
نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی
اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار
نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه
حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت
همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد
ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی
منتشــر مــی نمایــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/18 :
صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 4011

شناسه آگهی 1245967 :

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع
مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات
مالکانــه و بــا معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم
بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه کردیکا پاک  16اصلی بخش  1قشاقی
 70فرعــی آقــا /خانــم حســن رســتمی انــگاس فرزنــد ســیف الــه نســبت بــه ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  138/35متــر مربــع خریــداری
بــدون واســطه بــا واســطه از حمیــد رضــا الماســی
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و
در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص
ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل
نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن
صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه
اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه
دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی
نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی
اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار
نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه
حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت
همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد
ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی
منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/18 :
صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 4009

شناسه آگهی 1246745 :

