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پالک  شماره  متالیک  مشکی  2014رنگ  مدل  ولوو  سواری  سبز  برگ   
شاسی  B4204T711۶۶2۸۹شماره  موتور  10شماره  ایران  ۸43ج41 
YV147HDZ9E2550792به نام مهدی رستمی یاسوج مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد

پالک  شماره  سفید  13۹۹رنگ  مدل  سمند  سواری  سبز  برگ   
شاسی 124K14۹07۹5شماره  موتور  ایران4۹شماره  34۶ج۸7 

فاقد  و  گردیده  مفقود  رستمی  زینب  نام  NAAC91CE3LF697237به 

اعتبار می باشد

شماره  پژو405مدل13۹۸به  سواری  خودرو  سبز  وبرگ  سند 
شاسی  شماره   124K1328314موتور شماره  4۹به  پالک۶۹ط-7۶1ایران 
NAAM11VEXKK188552بنام یاسین مرادی مفقود واز درجه اعتبار 

ساقط است

برگ سبز سواری پراید مدل 13۸5رنگ نقره ای متالیک شماره پالک ۹45ج۹۶ 
ایران4۹شماره موتور 171475۹شماره شاسی S14122۸52۶2433به نام دالرا 

جعفری مقدم مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

موتور  شماره  405مدل13۸۹به  پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
12488351995به شماره شاسیNAAMOICA7AR322464بنام ایمان 

محمدیان دم طسوج مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

شماره  مدل13۸2به   405 پژو  سواری  خودرو  وکارت  سبز  وبرگ  سند   
شماره  موتور225۶۸20۶۹50به  شماره  پالک74ط--521ایران4۹به 

شاسی00۸20057۹4بنام زکریا فکور فر مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

شماره  مدل13۸2به   405 پژو  سواری  خودرو  وکارت  سبز  وبرگ  سند   
شماره  موتور225۶۸20۶۹50به  شماره  پالک74ط--521ایران4۹به 

شاسی00۸20057۹4بنام زکریا فکور فر مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

 برگ سبز خودرو سواری تاکسی سیستم پیکان مدل137۸پالک1۶ت-735
-ایران 4۹به شماره موتور11127۸3۸712به شماره شاسی7۸447۶3۹بنام 

ارجاسب دژداخ مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

پالک  شماره  معمولی  سفید  13۸2رنگ  مدل  پیکان  سواری  سند 
2۶4ج11ایران 4۹شماره موتور 112۸201055۶شماره شاسی ۸24۹20۶۹به نام 

علمدار تقوائی فرد مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

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

برابر رای شماره 02/12/1401-1401۶03200020031۸۶  هیات 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
آقای کرم اله مصلح فرزند شیرو به شماره شناسنامه 470صادره از مرکزی 
در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 53۸۶.02مترمربع پالک 215 فرعی از 
101 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 101 اصلی بخش 5 دوگنبدان واقع در 
لیشتر ده حاج ناصر خریداری از مالک رسمی شیرو مصلح محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 : 1401/223

تاریخ انتشار نوبت اول 10.12.1401
تاریخ انتشار نوبت دوم 27.12.1401

علیدوست یاری زاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

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

برابر رای شماره 02/12/1401-1401۶03200020۹31۸4  هیات 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
آقای کرم اله مصلح فرزند شیرو به شماره شناسنامه 470صادره از مرکزی 
در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت به مساحت 2051 متر مربع پالک 21۶ 
فرعی از 101 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 101 اصلی بخش 5 دوگنبدان   
واقع در لیشتر ده حاج ناصر خریداری از مالک رسمی شیرو مصلح محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
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 : 1401/225

تاریخ انتشار نوبت اول 10.12.1401
تاریخ انتشار نوبت دوم 27.12.1401

علیدوست یاری زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

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

اول  هیات    13۹3۶۹320002000۶۹-31/02/1401 شماره  رای  برابر 
فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهناز دندلی زاده فرزند یداله به شماره 
 34.20 مساحت  به  مغازه  باب  یک  در  آبادان  از  410صادره  شناسنامه 
مترمربع پالک فرعی 17120 از اصلی 22 مفروز و مجزی شده از پالک 20 
فرعی از 22اصلی بخش 5 دوگنبدان واقع در سه راهی کوچه 7خریداری 
لذا به منظور   . از مالک رسمی آقای احمد غیوری  محرز گردیده است 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 : 1401/22۸

تاریخ انتشار نوبت اول 10.12.1401
تاریخ انتشار نوبت دوم 27.12.1401

علیدوست یاری زاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

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

برابر رای شماره 2.12.1401 - 1401۶0320020031۸5  هیات اول موضوع 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای کرم اله مصلح فرزند شیرو به شماره شناسنامه 
به مساحت 5۶7۶  از مرکزی در یک قطعه زمین مزروعی   470صادره 
از پالک  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از 101  فرعی  مربع پالک 217  متر 
101 اصلی بخش 5 دوگنبدان واقع در لیشتر ده حاج ناصر خریداری از 
مالک رسمی شیرو مصلح محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 : 1401/221

تاریخ انتشار نوبت اول 10.12.1401
تاریخ انتشار نوبت دوم 27.12.1401

علیدوست یاری زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

فروعات پالک ۱۱ اصلی-جهان آباد
۱۱/۱۰4 - آقای /خانم ستاره مسعودیان جهان آباد فرزند ولی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 872.45 متر مربع از نسق غالم 

حسین رستمی مجزا شده از اراضی جهان آباد
۱۱/۱۰6 - آقای/خانم فرزاد خونبازی جهان آباد  فرزند فریبرز ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 5537.8۱متر مربع از 

نسق فرزاد خونبازی  مجزا شده از اراضی جهان آباد دشتروم
۱۱/۱۰8 - آقای/خانم اسد حکمتیان مرام فرزند حداد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 654.56متر مربع از نسق 

ذالفقار علوی مجزا شده از اراضی جهان آباد دشتروم
فروعات پالک 3۱8 اصلی -له علی عسکری

3۱8/۱۱۹ - آقای /خانم یوسف پارسی نیا فرزند علی باز ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱8۱.5۰متر مربع از نسق محمدتقی 
جهانبازی مجزا شده از اراضی له علی عسکری

فروعات پالک 323 اصلی -شرف آباد علیا
323/83۱ - آقای /خانم سید صادق نوروز پور مهریان فرزند سید ملک حسین ششدانگ یک باب خانه به مساحت 253.55متر 

مربع از نسق امیرقلی حبیبی مجزا شده از اراضی شرف آباد علیا
فروعات پالک 8۱۱ اصلی-مختار

8۱۱/2۰5 - آقای/خانم یداله شریفی یوسف آباد فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت ۹856.3۰متر مربع از 
نسق یداله شریفی یوسف آباد مطلق مجزا شده از اراضی مختار

روز تحدید حدود سه شنبه 22/۱/۱4۰2 ساعت 8 صبح )حضور در اداره ثبت (
اینک بوسیله این آگهی از متقاضی و کلیه صاحبان امالک مجاور طبق ماده ۱4 قانون ثبت دعوت می شود که در موعد مقرر تعیین 
شده در محل حضور بهم رسانند. واخواهی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدید حدود به مدت 3۰ روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار:۱4۰۱/۱2/27

حسین فرخی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بویراحمد

آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از پالکهایی که واقع در قطعات یک و دو بخش ۲۶ فارس و 
قطعات بخش ۶ فارس و قطعه ۹ بخش ۷ فارس و قطعات بخش ۶ سابق بهبهان،قطعات بخش ۶ 

کهگیلویه می باشند برابر مقررات ماده ۱۴-۱۵ قانون ثبت اسناد امالک در روزهای که ذیال در محل 
وقوع ملک عملیات تحدید حدود به عمل خواهد آمد:

آگهی تحدیدحدود عمومی واحد ثبتی یاسوج
قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلوهی و بوریاحمد

ــا مســئولیت محــدود تجــارت بیــن الملــل زرچیــن  تاســیس شــرکت ب
ملــی  شناســه  بــه  ثبــت 4529  شــماره  بــه  درتاریــخ 1401،12،09 
ــه  ــه خالص ــده ک ــل گردی ــل دفاترتکمی ــا ذی ــت و امض 14012045330 ثب
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت 
ــادرات و  ــدی ، واردات و ص ــته بن ــد ، بس ــع ، تولی ــروش ، توزی ــد ، ف :خری
خدمــات پــس از فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی ، اعــم از قطعــات 
خــودرو ، تجهیــزات و لــوازم صنعتــی و پتروشــیمی )بجــز اســتخراج ، 
ــف ،  ــوی و ضعی ــار ق ــرق فش ــوازم ب ــه ل ــرداری( کلی ــره ب ــاف ، به اکتش
ــزی  ــوط کشــاورزی و فل ــواد مرب ــزات و م ــی و تجهی ــواد غذای خشــکبار ، م
، فلــزات و مــواد معدنــی ، اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکت هــای معتبــر 
داخلــی و خارجــی ، اخــذ وام و تســهیالت بانکــی بــه صــورت ارزی و 
ریالــی از کلیــه بانــک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری داخلــی و خارجــی 
ــک  ــزد بان ــرای شــرکت ن ــار ب جهــت پیشــبرد اهــداف شــرکت ، اخــذ اعتب
هــا ، ترخیــص کاال از کلیــه گمــرکات داخلــی ایجــاد شــعب و نمایندگــی در 
سراســر کشــور ، شــرکت در کلیــه نمایشــگاههای معتبــر داخلــی و خارجی و 
بیــن المللــی ، عقــد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و شــرکت 
در کلیــه مناقصــات و مزایــدات و پیمانهــا اعــم از دولتــی و خصوصــی و بیــن 
ــط  ــع ذیرب ــای الزم از مراج ــذ مجوزه ــس از اخ ــزوم پ ــورت ل ــی درص الملل
مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان 
کرمــان، شهرســتان رفســنجان، بخــش مرکــزی، شــهر رفســنجان، عبــاس 
آبــاد، کوچــه ))حســین بســتانی((، خیابــان 17 شــهریور، پــالک 36، طبقــه 
ــارت  ــی عب ــخصیت حقوق ــرمایه ش ــتی 7717716169 س ــف کدپس همک
اســت از مبلــغ 1,000,000 ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از 
ــه شــماره ملــی 3040476904  شــرکا آقــای ایمــان ســنجی رفســنجانی ب
دارنــده 700000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای محســن ســنجی رفســنجانی 
ــرکه  ــهم الش ــال س ــده 300000 ری ــی 3052140469 دارن ــماره مل ــه ش ب
ــی  ــه شــماره مل ــان ســنجی رفســنجانی ب ــای ایم ــره آق ــت مدی اعضــا هیئ
3040476904 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای 
ــه ســمت  ــی 3052140469 ب ــه شــماره مل محســن ســنجی رفســنجانی ب
مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره 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 مدیــر عامــل یــا رئیــس 
هیئــت مدیــره منفــردا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات 
مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج 
ــه  ــور ب ــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذک آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردی
ــی  ــی بانک ــی گواه ــد. ط ــی باش ــت نم ــه فعالی ــدور پروان ــذ و ص ــه اخ منزل
بــه شــماره 69،22170 مــورخ1401،12،01 مبلــغ یــک میلیــون ریــال نــزد 

ــه طالقانــی پرداخــت گردیــده اســت.  بانــک تجــارت شــعبه آیــت ال
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )1468197(    906

مفقودی
شناســنامه مالکیــت موتورســیکلت سیســتم همــرو تیــپ 125cc مــدل 1392 بــه رنــگ ســفید بــه 
شــماره انتظامــی 83697 ایــران  579 بــه شــماره موتــور   156FM1-125NBF700501 و شــماره 
شاســی   NBF***125B9237829 متعلــق بــه آقــای حســن صفــری علیکالیــه مفقــود و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 

مفقودی
ــاد تیــپ  ــت –جرثقیــل دار سیســتم زامی ــی خــودرو کامیون ــرگ ســبز( ، ســند کمپان شناســنامه مالکیت)ب
  CA4D28CRZ*80147382*مــدل 1399 بــه رنــگ آبی- روغنی به شــماره موتــورZ28ND-2800cc 
و شــماره شاســی NAZDL104TL0566904 و شــماره انتظامــی 531 ن 25 ایــران 95 بنــام عبدالجلیــل 

دهانــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
زاهدان

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

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای 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 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســندمالکیت 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-صــادق تربیتــی فرزنــد جلیــل شــماره شناســنامه ۲۶1۰۰5۹۲۰5 به شــماره ملــی ۲۶1۰۰5۹۲۰5 در ششــدانگ یــک قطعه زمین 
مشــتمل بــر یکبابخانــه دو طبقــه و محوطــه کاربــری ،مســکونی بــه مســاحت ۴۴5.۷۲ متــر مربــع بــه پــالک 1۲۸۸ فرعــی مفــروزی 

از ۲۴۰ از 1 اصلــی واقــع در قریــه چلونــد بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک رســمی منــاف تربیتــی
۲ جلیــل تربیتــی فرزنــد منــاف شــماره شناســنامه 1۸ بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۸۰5۰۳1 در ششــدانگ یــک قطعــه زمین مشــتمل بر 
یکبابخانــه و محوطــه ، کاربــری مســکونی ، بــه مســاحت 5۸1.۳۷ متــر مربــع بــه پــالک 1۲۸۹ فرعــی مفــروزی از ۲۴۰ از 1 اصلــی 

واقــع در قریــه چلونــد بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک رســمی منــاف تربیتــی
۳ - فریــد شــب نشــین فرزنــد ادریــس شــماره شناســنامه ۳۲۳۲ بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۴۷۳۲51 در ۳۳۴۳۶۴۸ ســهم مشــاع از 
۲۰551.1۹ ســهم ششــدانگ بکســر بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی، کاربــری شــالیزار بــه 
مســاحت ۲۰551.1۹ متــر مربــع بــه پــالک ۳5۶۹ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک 

رســمی ادریــس شــب نشــین
۴-ظاهــره خانــم میهنــی فرزنــد مــرد علــی شــماره شناســنامه ۲۳ بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۷۴۳۰11 در ۳۶۰.۲۰ ســهم مشــاع از 
۲۰551.1۹ ســهم ششــدانگ بانضمــام بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی، کاربــری شــالیزار بــه 
مســاحت ۲۰551.1۹ متــر مربــع بــه پــالک ۳5۶۹ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک 

رســمی ادریــس شــب نشــین
5-لطیفــه شــب نشــین فرزنــد ادریــس شــماره شناســنامه 1۸۰۴ بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۳1۰۶5۲ در 1۶۷1/۸۲ ســهم مشــاع از 
۲۰551.1۹ ســهم ششــدانگ بکســر بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی، کاربــری شــالیزار بــه 
مســاحت ۲۰551.1۹ متــر مربــع بــه پــالک ۳5۶۹ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک 

رســمی ادریــس شــب نشــین
ــاع از  ــهم مش ــی ۲۶1۹۸5۲۹۰۰ در 1۶۷1۸۲ س ــماره مل ــه ش ــنامه ۳۲ ب ــماره شناس ــس ش ــد ادری ــین فرزن ــب نش ــده ش ۶- فری
۲۰551.1۹ ســهم ششــدانگ     بکســر بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی، کاربــری شــالیزار بــه 
مســاحت ۲۰551.1۹ متــر مربــع بــه پــالک ۳5۶۹ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک 

رســمی ادریــس شــب نشــین
ــه شــماره ملــی ۲۶1۹۸1۰۲۲1 در ۳۳۴۳/۶۴۸ ســهم مشــاع از  ــد ادریــس شــماره شناســنامه 55 ب -۷ عســگر شــب نشــین فرزن
۲۰551.1۹ ســهم ششــدانگ بکســر بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی، کاربــری شــالیزار بــه 
مســاحت ۲۰551.1۹ متــر مربــع بــه پــالک ۳5۶۹ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک 

رســمی ادریــس شــب نشــین
۸- کمــال شــب نشــین فرزنــد ادریــس شــماره شناســنامه ۲۸۶5 بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۴۶۹5۸۹ در ۳۳۴۳/۶۴۸ ســهم مشــاع از 
۲۰551.1۹ ســهم ششــدانگ بکســر بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی، کاربــری شــالیزار بــه 
مســاحت ۲۰551.1۹ متــر مربــع بــه پــالک ۳5۶۹ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک 

رســمی ادریــس شــب نشــین
۹- فیــروز شــب نشــین فرزنــد ادریــس شــماره شناســنامه ۳1۲۰ بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۴۷۲1۳1 در ۳۳۴۳/۶۴۸ ســهم مشــاع از 
۲۰551.1۹ ســهم ششــدانگ بکســر بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی، کاربــری شــالیزار بــه 
مســاحت ۲۰551.1۹ متــر مربــع بــه پــالک ۳5۶۹ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک 

رســمی ادریــس شــب نشــین
1۰- اکبــر شــب نشــین فرزنــد ادریــس شــماره شناســنامه ۲۸۶۴ بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۴۶۹5۷۰ در ۳۳۴۳/۶۴۸ ســهم مشــاع از 
۲۰551۰1۹ ســهم ششــدانگ بکســر بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی، کاربــری شــالیزار بــه 
مســاحت ۲۰551.1۹ متــر مربــع بــه پــالک ۳5۶۹ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک 

رســمی ادریــس شــب نشــین
11- اکبــر شــب نشــین فرزنــد ادریــس شــماره شناســنامه ۲۸۶۴ بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۴۶۹5۷۰ در ۲۶۴1.۴۲ ســهم مشــاع از 
151۲۸.۷1 ســهم ششــدانگ بکســر بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی، کاربــری شــالیزار بــه 
مســاحت 151۲۸.۷1 متــر مربــع بــه پــالک ۳5۷۰ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک 

رســمی ادریــس شــب نشــین
ــه شــماره ملــی ۲۶1۹۸1۰۲۲1 در ۲۶۴1.۴۲ ســهم مشــاع از  ــد ادریــس شــماره شناســنامه 55 ب 1۲- عســگر شــب نشــین فرزن
151۲۸.۷1 ســهم ششــدانگ بکســر بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی، کاربــری شــالیزار بــه 
مســاحت 151۲۸.۷1 متــر مربــع بــه پــالک ۳5۷۰ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک 

رســمی ادریــس شــب نشــین
1۳- کمــال شــب نشــین فرزنــد ادریــس شــماره شناســنامه ۲۸۶5 بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۴۶۹5۸۹ در ۲۶۴1.۴۲ ســهم مشــاع از 
151۲۸.۷1 ســهم ششــدانگ یکســر بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی، کاربــری شــالیزار بــه 
مســاحت 151۲۸.۷1 متــر مربــع بــه پــالک ۳5۷۰ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک 

رســمی ادریــس شــب نشــین
1۴ - فریــد شــب نشــین فرزنــد ادریــس شــماره شناســنامه ۳۲۳۲ بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۴۷۳۲51 در ۲۶۴1.۴۲ ســهم مشــاع از 
151۲۸.۷1 ســهم ششــدانگ بکســر بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ، کاربــری شــالیزار بــه 
مســاحت 151۲۸.۷1 متــر مربــع بــه پــالک ۳5۷۰ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک 

رســمی ادریــس شــب نشــین
ــی ۲۶1۹۸5۲۹۰۰ در 1۲۳۰.۷۰ ســهم مشــاع از  ــه شــماره مل ــد ادریــس شــماره شناســنامه ۳۲ ب ــده شــب نشــین فرزن 15- فری
151۲۸.۷1 ســهم ششــدانگ بکســر بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی، کاربــری شــالیزار بــه 
مســاحت 151۲۸.۷1 متــر مربــع بــه پــالک ۳5۷۰ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک 

رســمی ادریــس شــب نشــین
1۶ - لطیفــه شــب نشــین فرزنــد ادریــس شــماره شناســنامه 1۸۰۴ بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۳1۰۶5۲ در 1۲۳۰.۷۰ ســهم مشــاع 
از 151۲۸.۷1 ســهم ششــدانگ بکســر بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی، کاربــری شــالیزار بــه 
مســاحت 151۲۸.۷1 متــر مربــع بــه پــالک ۳5۷۰ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک 

رســمی ادریــس شــب نشــین
1۷- فیــروز شــب نشــین فرزنــد ادریــس شــماره شناســنامه ۳1۲۰ بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۴۷۲1۳1 در ۲۶۴1.۴۲ ســهم مشــاع از 
151۲۸.۷1 ســهم ششــدانگ بکســر بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی، کاربــری شــالیزار بــه 
مســاحت 151۲۸.۷1 متــر مربــع بــه پــالک ۳5۷۰ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک 

رســمی ادریــس شــب نشــین
1۸ - ظاهــره خانــم میهنــی فرزنــد مــرد علــی شــماره شناســنامه ۲۳ بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۷۴۳۰11 در ۳۶۰.۲۰ ســهم مشــاع 
از 151۲۸.۷1 ســهم ششــدانگ بانضمــام بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی، کاربــری شــالیزار 
بــه مســاحت 151۲۸.۷1 متــر مربــع بــه پــالک ۳5۷۰ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از 

مالــک رســمی ادریــس شــب نشــین
1۹ - محمــد یــاور خــواه فرزنــد عزیــز شــماره شناســنامه ۲۳۴ بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۴۳۴۸15 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر مغــازه تجــاری ، کاربــری ،تجــاری بــه مســاحت ۳۶.51 متــر مربــع بــه پــالک ۳5۷1 فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه 

لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســیف الــه اســکندرزاده
۲۰ - محمــد یــاور خــواه فرزنــد عزیــز شــماره شناســنامه ۲۳۴ بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۴۳۴۸15 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر مغــازه تجــاری ، کاربــری تجــاری و حریــم راه کــه در محــل اجــرا نشــده اســت بــه مســاحت 51۶۲ متــر مربــع بــه 
پــالک ۳5۷۲ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســیف الــه اســکندرزاده

۲1 - مجیــد یــاور خــواه فرزنــد موســی شــماره شناســنامه ۶5 بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۸۸۷۲۸۳ در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر مغــازه تجــاری کاربــری تجــاری و حریــم خیابــان کــه در محــل اجــرا نشــده ،اســت بــه مســاحت ۴1.۹۲ متــر مربــع 
بــه پــالک ۳5۷۳ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســیف الــه اســکندرزاده
۲۲ - محمــد یــاور خــواه فرزنــد عزیــز شــماره شناســنامه ۲۳۴ بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۴۳۴۸15 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر یکبابخانــه دو طبقــه ، کاربــری مســکونی بــه مســاحت ۲۸۴/۶۹ متــر مربــع بــه پــالک ۳5۷۴ فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در 

قریــه لوندویــل بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســیف الــه  اســکندرزاده
۲۳-حســن آبــادی مرنــد فرزنــد محمدرضــا شــماره شناســنامه 5۰۳ بــه شــماره ملــی 1۳۷۷1۸۰۶۴۶ در ششــدانگ یــک قطعه زمین 
مشــتمل بــر یکبابخانــه ، کاربــری مســکونی و الباقــی دارای کاربــری باغــات، بــه مســاحت ۶1۶/۶ متــر مربــع بــه پــالک ۳1۰۹ فرعــی 

از ۶ اصلــی واقــع در قریــه کانــرود بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اللهوردی رخســارپور
۲۴ - رعنــا دارائــی فرزنــد جلیــل شــماره شناســنامه 1۷15 بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۹۲۳۸۴۰ در ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل 
بــر خانــه ســه طبقــه کاربــری ســاختمان ســه طبقــه ،میباشــد بــه مســاحت 1۶۸.۲۳ متــر مربــع بــه پــالک ۳11۰ فرعــی از ۶ اصلــی 

واقــع در قریــه کانــرود بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک رســمی جلیــل دارایی
۲5 حســین دانــش یــار فرزنــد علــی شــماره شناســنامه ۴ بــه شــماره ملــی ۲۶1۹۷5۸۹۹۸ در ششــدانگ یــک قطعه زمیــن مزروعی 
، کاربــری مزروعــی صیفــی( کاری بــه مســاحت 155۷/۶1 متــر مربــع بــه پــالک ۲۶۶ فرعــی از ۲1 اصلــی واقــع در قریــه مشــند 

بخــش ۳۲ گیــالن خریــداری از مالــک رســمی زکــی الــه حیــدر زاده
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تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰1/1۲/1۳ تاریخ انتشار نوبت دوم 1۴۰1/1۲/۲۷ م الف ۹۰۷/۸۲۲   

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص ایرســا آرونــد نیلــی درتاریــخ 1401،08،29 بــه شــماره ثبــت 2300 بــه شناســه ملــی 14011670536 ثبــت و امضــا 
ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :ارائــه کلیــه خدمــات در زمینــه خدمات 
شــهری اعــم از طراحــی، نصــب و ایجــاد و نگهــداری فضــای ســبز و محوطــه ســازی و احــداث آبنما،رنــگ آمیــزی و زیبــا ســازی معابــر ســاخت و نصــب 
مبلمــان شــهری،ارائه خدمــات پیمانــکاری ســاختمان،تامین ماشــین آالت ســبک و ســنگین و اجــاره دادن آنهــا، تعمیر و نگهداری،ســرویس دهی بــه ادارات 
و طبــخ غــذا، نظافــت کلیــه اماکــن، تامیــن نیــروی انســانی در رابطــه بــا شــرکت، ایــاب و ذهــاب، امــور تاسیســات، امــور آشــپزخانه و رســتوران، خدمــات 
عمومــی تنظیــف، نامــه رســانی، پیشــخدمتی، امــور آبدارخانــه، تلفنچی،صــادرات و واردات کاالهــای مجاز،ایجــاد و نگهــداری فضــای ســبز، امــور باغبانــی، 
تنظیفــات آبدارخانه،خدمــات کشــاورزی، آبیــاری، نــی بــری، دفــع آفات،نظافــت منــازل و کلیــه ســازمانها و نهادهــا دولتــی و خصوصی،باغبانــی و حمــل و 
نقــل اثاثیــه منــزل و شــرکت هــا در درون شهر،مراســمات عــزاداری و جشــنها،کلیه امــور مربــوط بــه ماســاژ درمانــی و خدمــات ماســاژ،نگهداری ســالمندان 
و کــودکان در منزل،پخــت غــذا، ســفره آرایــی، تامیــن ظــروف و اقــام و وســایل مــورد نیــاز ،تامیــن اقــام غذایــی و دســر وشــیرینی جــان،کارواش و 
شســت و شــو درب منــازل و کلیــه امــور خدماتــی،واردات کاالهــای مجــاز، خریــد و فــروش، توزیــع مــواد غذایــی و خوراکــی و آشــامیدنی، اســباب بــازی، 
لــوازم برقــی و روشــنایی، پارچــه و الیــاف، ابریشــم و حریــر، توزیــع کاال و صنایــع و تجهیــزات دوخــت و خیاطــی، کیــف و کفــش و تمامــی محصــوالت 
ــواع شــیرینی و شــکات، پاســتیل و نوشــیدنیها،جدول  ــوازم خانگــی، بدلیجــات، ان آرایشــی، بهداشــتی و دارویــی، پوشــاک، شــال و روســری، چــوب، ل
بنــدی و آســفالت خیابــان هــا و معابر،همچنیــن ارائــه فعالیتهــای عمرانــی شــامل نقاشــی و رنــگ آمیــزی کلیــه ســاختمان هــا و محوطــه هــای شــهری 
اداری خصوصــی دولتــی و رنــگ هــای ترافیکــی و خــط کشــی معابــر ورنــگ هــای صنعتــی، رنــگ کاری نماهــای ســاختمان و جــدول گــذاری، ایــزوگام، 
آســفالت کاری، عایــق بنــدی شستشــو و پاکســازی معابــر ســند پاســت کنیتکــس ، رومالیــن ، مولتــی کالــر و کلیــه خدمــات ســاختمانی،خرید و فــروش 
ــه مناقصــات و  ــی و خارجی،شــرکت در کلی ــر داخل ــه کاالهــای مجــاز بازرگانی،اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکت هــای معتب و واردات و صــادرات کلی
مزایــدات دولتــی و خصوصی،طراحــی ، محاســبه نظــارت و ایجــاد و نگهــداری کلیــه پــروژه هــای فضــای ســبز و محوطــه ســازی ، زیبــا ســازی و رنــگ 
آمیــزی معابر،همچنیــن اجــرای کلیــه طــرح هــای بازیافــت انــواع زبالــه و پســماندهای صنعتــی و غذایــی و تولیدی،دفــع و انهــام کلیــه پســماند هــا و زبالــه 
هــای صنعتی،خریــد و فــروش تهیــه و توزیــع و واردات و صــادرات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانی،اخــذ وام و اعتبــارات بانکــی بــه صــورت ارزی و ریالــی 
از کلیــه بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری داخلــی و خارجی،تهیــه، تولیــد و ســاخت انــواع رنــگ و رزیــن ، و پوششــهای صنعتی،طراحــی و تجهیــز و 
راه انــدازی خطــوط تولیــد و کاخانجــات تولیــد رنگ،همچنیــن ارائــه کلیــه خدمــات در زمینــه رنــگ کاری نماهــای ســاختمان و جــدول گــذاری ایــزوگام 
آســفالت کاری عایــق بنــدی شستشــو و پاکســازی معابــر ، ســند پاســت کنیتکــس، رومالیــن ، مولتــی کالــر و کلیــه خدمــات ســاختمانی،طراحی ســاخت 
و نصــب و اجــرای انــواع تابلو،انعقــاد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ســازمانها و ادارات دولتــی و خصوصی،طراحــی و خریــد و فــروش و 
تامیــن قطعــات و تجهیــزات انــواع تابلــو و پــاک ،رنــگ آمبــزی و زیبــا ســازی معابــر شهری،گشــایش حســاب ،اعتبــار اســنادی ،تســهیات واعتبــارت 
ریالــی و ارزی ضمانتنامــه هــا و حوالجــات ،فاینــاس ،ریفاینــاس ،نــزد بانکهــا ، موسســات مالــی وشــرکتهای داخلــی و خارجــی ،انتقــال تکنولــوژی از خــارج 
بــه داخــل کشــور ،طراحی،مهندسی،مشــاوره،خرید،اجرا،و نصــب کلیــه پروژهــای نفــت وگاز وپتروشــیمی )بــه جــز اکتشاف،اســتخراج و بهــره بــرداری( و 
تاسیســاتی وســاختمانی وابنیــه ،زمیــن شناســی و ژئوفیزیــک داخــل و خــارج از کشــور ،امــکان ســنجی و محاســبات فنــی ومهندســی ،اقتصــادی و اجــرا 
پــروژه هــای پاییــن دســتی ابنیــه ،تاسیســات زیربنایــی اســکله هــا و ارائــه خدمــات فنــی و مدیریــت پــروژه ه هــای مهندســی ،خریــد ســاخت و نصــب 
تــدارکات وتامیــن تجهیــزات مهندســی و پتروشــیمی خــارج از کشــور،مطالعه ،طراحــی مهندســی و خریــد و اجرا ونگهــداری از کلیــه پروژهــای انفورماتیک 
آی تــی ،پایــگاه داده هــا و ســرورها و انــرژی هــای نویــن در داخــل و خــارج از کشــور،طراحی و مهندســی ،خریــد ونصــب و اجــرا پــروژه هــای تاسیســاتی 
بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت 
نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان فــارس، شهرســتان ممســنی، بخــش مرکــزی، شــهر نــور آبــاد، مخابــرات، خیابــان ش قنــدی، خیابــان ش باهنــر، پــاک 0، 
طبقــه همکــف کدپســتی 7351944669 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1,000,000 ریــال نقــدی منقســم بــه 100000 ســهم 10 
ریالــی تعــداد 100000 ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 1000000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 386447 مــورخ 1401،07،07 
نــزد بانــک ســپه شــعبه شــهدای ممســنی بــا کــد 1503864 پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت مدیــره آقــای مجتبــی کاویانــی بــه شــماره ملــی 
2390152570 بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای مهــدی 
رضائــی بــه شــماره ملــی 2391242336 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال 
آقــای احســان کاویانــی بــه شــماره ملــی 2392032701 بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و 
تعهــدآور شــرکت از قبیــل چک،ســفته،بروات،قراردادها عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر 
شــرکت معتبــر مــی باشد،باشــد. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان آقــای امیــن کشــکولی بــه شــماره ملــی 2392202567 بــه ســمت 
بــازرس اصلــی بــه مــدت 1 ســال آقــای ســجاد شــفیعی بــه شــماره ملــی 2392227251 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت 1 ســال روزنامــه کثیر 

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 فارس 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی )1470461(   899

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف  ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر رای شــماره 140160318012003464 مــورخ 1401/11/13هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای قاســم رضــازاده 
ســیاهمزگی فرزنــد غامعلــی شــماره شناســنامه 306 صــادره از شــفت در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر آپارتمــان بــا کاربــری مســکونی  بــه مســاحت 227/32متــر مربــع میباشــد.  بــه شــماره پــاک ثبتــی فرعــی 2764 مجــزی شــده از پــاک 311 واقــع در قریــه قصبــه 
شــفت ســنگ اصلــی 21 بخــش 21 گیــان خریــداري از مالکیــت رســمی  آقــای مســیب ســیمائی )زارع صاحــب نســق ( گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد . 
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم1401/12/27   م الف 1003
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف  ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر رای شــماره 140160318012003578 مــورخ 1401/12/01هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســید مجیــد میــر محمــدی 
خســمخی فرزنــد میــر احمــد شــماره شناســنامه 1892 صــادره از شــفت در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه  مســاحت 700/13متــر مربــع کــه مقــدار مســاحت 684/45 متــر مربــع دارای کاربــری مســکونی و مقــدار مســاحت 15/68متــر مربــع خــارج از محــدوده طــرح هــادی میباشــد.  بــه 
شــماره پــاک ثبتــی فرعــی 30 مجــزی شــده از پــاک 5 واقــع در قریــه دورودخــان شــفت ســنگ اصلــی 63 بخــش 21 گیــان خریــداري از  مالکیــت رســمی  آقــای المــاس شــهبازی گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در 
صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایــي تقدیــم نمایند. 

بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد . 
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/12/13 تاریخ انتشار نوبت دوم1401/12/27   م الف 1006

نعمت ذوقی - رئیس ثبت اسناد و امالک شفت        733

مفقودی
جفت پاک خودرو وانت سیستم تویوتا تیپ 2000 مدل 1984 به رنگ سقید-روغنی به شماره موتور 5R2144981 و شماره شاسی RK110601639 و شماره انتظامی 281 س 54 ایران 95 بنام صفر قلندرزهی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سراوان  898


