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

برابــر رای شــماره 1399/04/28---139960319010001160هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای عبــاس مهــدوی شــهربابکی بــه شناســنامه شــماره  49کــد ملــی
 3149501571صــادره از شــهربابک فرزنــد یحیــی درششــدانگ باشــگاه ســوار کاری بــه مســاحت 4270/86
متــر مربــع پــالک شــماره  5فرعــی از  66اصلــی واقــع در دهنــو میــرزا هــادی بخــش 48یزدحــوزه ثبــت ملــک
شــهربابک خریــداری از مالکیــت رســمی خانــم هاجــر بیگــم غفــاری شــهربابکی باســتناد استشــهادیه محلــی
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
شد.شــماره 1108م/الــف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یک شنبه1399/05/26
تاریخ انتشار نوبت اول:یک شنبه 1399/05/12
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برابــر رای شــماره 1399/04/28---139960319010001161هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای عبــاس مهــدوی شــهربابکی بــه شناســنامه شــماره  49کــد ملــی
 3149501571صــادره از شــهربابک فرزنــد یحیــی درششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  471متــر مربــع
پــالک شــماره  2723اصلــی واقــع در کــوی ســفلی بخــش 46یــزد( خیابــان شــریعتی کوچــه زرگرها)حــوزه
ثبــت ملــک شــهربابک  ،خریــداری از مالکیــت رســمی آقــای یحیــی مهــدوی شــهربابکی و خانــم هاجــر بیگــم
غفــاری شــهربابکی باســتناد استشــهادیه محلــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطالع 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 شد.شــماره 1106م/الــف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یک شنبه1399/05/26
تاریخ انتشار نوبت اول:یک شنبه 1399/05/12

حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک

5162

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

برابــر رای شــماره 1399/04/24---139960319010001100هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زیــور مومنــی مــدوار بــه شناســنامه شــماره  1274کــد ملــی 3149389534
صــادره از شــهربابک فرزنــد علــی در ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 988
متــر مربــع پــالک شــماره  2689اصلــی واقــع در قنــات النــوج بخــش 47یزدحــوزه ثبــت ملــک شــهربابک کــه
طبــق قولنامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت رســمی آقــای محمــد منگلیــان شــهربابکی بــه متقاضــی منتقل و
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
شد.شــماره 1092م/الــف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یک شنبه1399/05/26
تاریخ انتشار نوبت اول:یک شنبه 1399/05/12
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برابــر رای شــماره 1399/04/23---139960319010001078هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
شــهربابک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای غالمرضــا نجــف زاده دهشــادوئیه بــه شناســنامه
شــماره  147کــد ملــی  3149234867صــادره از شــهربابک فرزنــد بهمــن درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ  988متــر مربــع پــالک شــماره  2689اصلــی واقــع در
صحــرای قنــات النــوج بخــش  47یزدحــوزه ثبــت ملــک شــهربابک کــه طبــق قولنامــه عــادی مــع الواســطه
از مالکیــت رســمی آقــای محمــد منگلیــان شــهربابکی بــه متقاضــی منتقــل و 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
شد.شــماره 1094م/الــف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یک شنبه1399/05/26
تاریخ انتشار نوبت اول:یک شنبه 1399/05/12
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت وانــت دو کابیــن تویوتــا هایلوکــس بــه شــماره انتظامــی 529ب 15ایــران  85به شــماره موتور
 2TR5414751و شــماره شاســی  MR0FX22GXF1446835مــدل  2015برنــگ بژ-متالیــک بنــام محمــد
5174
نصیــر شــه بخــش مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه به استناد ماده 18آیین نامه اجرای اسناد
رسمی الزم االجرا

آگهی حق تقدّ م شرکت چاپرنگ سهامی خاص ثبت شده به
شماره  89921و شناسه م ّلی 10101342959
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بــه ّاطــالع کلیــه ســهامداران شــرکت چاپرنــگ ســهامی خــاص ثبــت شــده بــه
شــماره  89921و شناســه ملّــی  10101342959میرســاند.
1399/02/30ــماره 89921
ـاص ثبــت شــده بــه ش
العــادهـهامی خـ
چاپرنــگ سـ
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نمــودنــالع کلیــه س
و تفویــض اختیــار عملــی بــه ّاط
شــرکتوازشناســه ملّ
ریــال بــه مبلــغ
20،000،000،000رســاند.
مبلــغــی  10101342959می
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نــام1399/02/30
مورخــه
50،000فــوق
مجمــع عمومــی
عنایــت بــه
کــه
العــادهبــه
ریالــی
مصوبــهســهم
1،000،000
منقســمبــابــه
 50،000،000،000ریــال
و تفویــض اختیــار عملــی نمــودن افزایــش ســرمایه بــه هیــأت مدیــره ،نظــر بــه
ـداد
ـ
تع
ـه
ـ
ب
ـده
ـ
ش
ـال
ـ
ح
ـات
ـ
مطالب
ـل
ـ
مح
از
ـد
ـ
جدی
عــادی و از طریــق صــدور ســهام
اینکــه مقرراســت ســرمایه شــرکت از مبلــغ  20،000،000،000ریــال بــه مبلــغ
ریالــی بــه نــام
ســهم 50،000
منقســم بــه
ریــال
50،000،000،000
ســهامداران
1،000،000ــه
کلی
افزایــش
ریــال
 1،000،000ســهم بــه مبلــغ 50،000
یابــد .از ّ
60ـده بــه تعــداد
ـال شـ
بــهــات حـ
آگهــیمطالب
ـد از محــل
ـهام جدیـ
ـدور سـ
ازــق صـ
شــودطری
ـادی و از
مــدت
ایــن
نشــر
تاریــخ
محتــرم شــرکت درخواســت عـمی
کلیــه ســهامداران محترم
از
ـد.
ـ
یاب
ـش
ـ
افزای
ـال
ـ
ری
50،000
ـغ
ـ
مبل
ـه
ـ
ب
ـهم
ـ
س
1،000،000
ّ
4837
ـمی 60روز از حــق حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک
رسـ
مبل
نماینایـــد
ـتفاده
ـرکت خریـ
ـبتـ بــه
ـدت
ـغـه مـ
ـیـ بـ
ـنوآگهـ
ـخ نشــر
اسـاز تاریـ
ـهامــود
سـمیش
ـدــت
درخواس
روز از حــق تقــدم خــود نسـ ش
بانکخریــد ســهام
ـزدرســمی
مبلـــغ
نماینــد و
ـمارهـبت بــه خریــد ســهام اســتفاده
ـود نسـ
خریــد ســهام را بــه حســاب جـتقــدم
ـرکت ن
 342-4-3636753-1شـ
ـاری خـشـ
را بــه حســاب جــاری شــماره  342-4-3636753-1شــرکت نــزد بانــک ســینا -شــعبه آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
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ـدّ.
ســهام باقــی مانــده را بــه ســایر متقاضیــان واگــذار نمایـ
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســن زیــن الدینی میمنــد به شناســنامه شــماره  8445صــادره از شــهربابک
مدیــره میتوانــد ســهام باقــی مانــده را بــه ســایر متقاضیــان واگــذار نمایــد.
هیأت مدیره شرکت

هیأت مدیره شرکت 5172
2کادر

برابــر رای شــماره 1399/02/13---139960319010000287هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســین زیــن الدینــی میمنــد بــه شناســنامه شــماره  6901صــادره از
شــهربابک فرزنــد حیــدر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ
 695متــر مربــع پــالک شــماره  3803اصلــی واقــع در صحــرای دانــا بخــش 46یــزد کــه طبــق قولنامه عــادی مع
الواســطه از مالکیــت رســمی آقــای محمــد حســین پــور احمــدی شــهربابک بــه متقاضی منتقــل و محــرز گردیده
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 اولین
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 .بدیهی اســت در صــورت انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره1051م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یک شنبه1399/05/12
تاریخ انتشار نوبت اول:یک شنبه 1399/04/29

5172

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

برابــر رای شــماره 1399/04/23---139960319010001066هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــرا ســاالری بــه شناســنامه شــماره  9117کــد ملــی 3149045622صادره
از شــهربابک فرزنــد قاســم در ششــدانگ زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  723متــر مربــع پــالک شــماره 167
اصلــی واقــع در صحــرای دهوئیــه بخــش  46یزدحــوزه ثبــت ملــک شــهربابک کــه طبــق قولنامــه عــادی از
مالکیــت رســمی آقــای قاســم ســاالری کنــگ بــه متقاضــی منتقــل و محــرز گردیــده اســت .لذا بــه منظــور اطالع
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 شد.شــماره 1114م/الــف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یک شنبه1399/05/26
تاریخ انتشار نوبت اول:یک شنبه 1399/05/12

حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1399/04/23---139960319010001067هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــرا ســاالری بــه شناســنامه شــماره  9117کــد ملــی 3149045622صادره
از شــهربابک فرزنــد قاســم در ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی به مســاحت ششــدانگ
1038متــر مربــع پــالک شــماره  170اصلــی واقــع در ده موســی( دهوئیــه) بخــش  46یزدحــوزه ثبــت ملــک
شــهربابک کــه طبــق قولنامــه عــادی از مالکیــت رســمی آقــای قاســم ســاالری کنــگ بــه متقاضــی منتقــل و
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
شد.شــماره 1116م/الــف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یک شنبه1399/05/26
تاریخ انتشار نوبت اول:یک شنبه 1399/05/12

حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه به استناد ماده 18آیین نامه اجرای اسناد رسمی
الزم االجرا

بدینوســیله بــه آقــای محســن جــوادی فرزنــد محمــد قدیــر بــه ش ش 5756و کدملــی  4320057473بدهــکار
پرونــده کالســه  9900288کــه برابــر گــزارش مورخــه  1399/03/18مامــور ابــالغ آدرس شــما در نشــانی
قزویــن خیابــان فردوســی نبــش کوچــه فیــروزه ورودی کوچــه ســمت چــپ پــالک 33شــناخته نگردیدهایــد
ابــالغ میگــردد کــه برابــر رای کمیســیون شــهرداری بــه شــماره 2/97/534889مــورخ 1398/10/16و پیــش
آگهــی قطعــی شــده بــه شــماره  534889مــورخ  1398/09/03بیــن شــما و شــهرداری منطقــه دو قزویــن مبلــغ
90083000ریــال بدهــکار میباشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه
نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بــه کالســه فــوق در ایــن اجــرا مطــرح میباشــد لــذا طبــق
مــاده 18/19آییــن نامــه اجرایــی مفــاد اســناد رســمی بــه شــما ابــالغ میگــردد ،از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه
تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در یکــی از روزنامههــای الکترونیکــی کثیراالنتشــار درج
و منتشــر میگــردد ظــرف مــدت 20روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت بــدون
انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد.
م الف 1262 /

حسن کیائی – مسئول واحد اجرای اسناد رسمی قزوین
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اگهی موضوع ماده3قانون وماده13ایین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

بدینوســیله بــه آقــای علــی شــیرمحمدی فرزنــد محمــد قدیــر بــه ش ش 153و کدملــی  4323188358بدهکار
پرونــده کاســه  9900339کــه برابــر گــزارش مورخــه  1399/03/24مامــور ابــاغ آدرس شــما در نشــانی قزویــن
خیابــان فــردوس شــمالی نبــش کوچــه نگیــن پــاک  432شــناخته نگردیــده ایــد ابــاغ میگــردد کــه برابــر رای
کمیســیون شــهرداری بــه شــماره 2/97/534906مــورخ 1398/10/16و پیــش آگهــی قطعــی شــده بــه شــماره
 534906مــورخ  1398/09/02بیــن شــما و شــهرداری منطقــه دو قزویــن مبلــغ 73727000ریــال بدهــکار
میباشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات
قانونــی اجرائیــه صــادر و بــه کاســه فــوق در ایــن اجــرا مطــرح میباشــد لــذا طبــق مــاده 18/19آییــن نامــه
اجرایــی مفــاد اســناد رســمی بــه شــما ابــاغ میگــردد ،از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیــه
محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در یکــی از روزنامههــای الکترونیکــی کثیراالنتشــار درج و منتشــر میگــردد
ظــرف مــدت 20روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگری
عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب مــی شــود.
م الف 1262 /

برابــررای شــماره  139660324009007732و1396/11/03- 139660324009007731هیــات موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقر درواحدثبتــی بوشــهر
تصرفــات مالکانــه وبامعــارض متقاضــی اقــای باقــر نــوری فرزنــد مرتضــی بشــماره شناســنامه  1324صــادره از
هشــترود بــه شــماره ملــی  1600358985و مرتضــی نــوری شــماره شناســنامه  720کــد ملــی 1600352588
صــادره از هشــترود هرکــدام درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 162/15متــر
مربــع پــاک 62فرعــی از2668اصلــی مفــروز ومجــزی شــده ازپــاک  2668اصلــی واقــع دربخــش دوبوشــهر
خریــداری ازحســین فرزانــه مالــک رســمی گردیــده اســت لذابــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه
فاصلــه 15روزاگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــودرا بــه ایــن اداره تســلیم
وپــس ازاخذرســیدظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نمایندبدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت
صادرخواهدشــد -تاریــخ انتشــارنوبت اول99/04/28:تاریــخ انتشــارنوبت دوم -99/05/12م الــف 238

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه به استناد ماده 18آیین نامه اجرای اسناد رسمی
الزم االجرا

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

حسن کیائی – مسئول واحد اجرای اسناد رسمی قزوین

5169

بدینوســیله بــه آقــای مقصــود کاکاونــد فرزنــد ســیفلی بــه ش ش 111و کدملــی  5598962136بدهــکار پرونــده
کاســه  9900079کــه برابــر گــزارش مورخــه  1399/02/16مامــور ابــاغ آدرس شــما در نشــانی قزویــن خیابــان
نــواب جنوبــی پاییــن تــر از میــدان حســن پــور کوچــه شــریعت پــاک 22نبــش کوچــه شــناخته نگردیــده ایــد
ابــاغ میگــردد کــه برابــر رای کمیســیون شــهرداری بــه شــماره 2/97/535275مــورخ 1398/09/13و پیــش
آگهــی قطعــی شــده بــه شــماره  535275مــورخ  1398/09/05بیــن شــما و شــهرداری منطقــه دو قزویــن مبلــغ
51824000ریــال بدهــکار میباشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه
نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بــه کاســه فــوق در ایــن اجــرا مطــرح میباشــد لــذا طبــق
مــاده 18/19آییــن نامــه اجرایــی مفــاد اســناد رســمی بــه شــما ابــاغ میگــردد ،از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه
تاریــخ ابــاغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در یکــی از روزنامههــای الکترونیکــی کثیراالنتشــار درج
و منتشــر میگــردد ظــرف مــدت 20روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت بــدون
انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد.
م الف 1262 /

حسن کیائی – مسئول واحد اجرای اسناد رسمی قزوین

5168

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای صفــر علــی شــاهینی شــمس ابــادی دارای شناســنامه شــماره  3بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه
155/99ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان آقــا رحیــم شــاهین
شــمس ابــادی بشناســنامه 399در تاریــخ 99/2/5اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت
ان مرحــوم منحصراســت بــه -1مــاه افــروز شــاهنی شــمس ابــادی فرزنــد آقــا رحیــم بــه شــماره شناســنامه 1فرزنــد
متوفــی -2علیمــراد شــاهین شــمس ابــادی فرزنــد اقارحیــم بشــماره شناســنامه  10فرزنــد متوفــی -3خیرالنســاء
شــاهین شــمس ابــادی فرزنــد اقارحیــم بشــماره شناســنامه  1فرزنــد متوفــی -4حمیــده شــاهین شــمس ابــادی
فرزنــد اقارحیــم بشــماره شناســنامه  4فرزنــد متوفــی -5ســیما شــاهینی شــمس ابــادی فرزنــد اقارحیــم بشــماره
شناســنامه  15فرزنــد متوفــی  -6صفرعلــی شــاهینی شــمس ابــادی فرزنــد اقارحیــم بشــماره شناســنامه  2فرزنــد
متوفــی -7زبیــده شــاهینی شــمس ابــادی فرزنــد اقارحیــم بشــماره شناســنامه  250فرزنــد متوفــی اینــک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه
ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد193

رئیس شورای حل اختالف شماره  18شهرکرد فضل اله اسکندری

5170

رونوشت حصروراثت

خواهــان رونوشــت حصروراثــت میــاد حســین پــور اقائــی فرزنــد امــان الــه بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبت شــده
بــه کاســه  9909983852900434ازایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه
مرحــوم روح الــه جســین پــور اقائــی دراقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم
منحصراســت بــه  -1شــهربانو خالــدی سردشــتی فرزنــد شــفیع بــا کــد ملــی 4669660446مادرمتوفــی  -2امــان الــه
حســین پــور آقائــی فرزنــد علــی محمــد بــا کــد ملــی 4669140353پدرمتوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی
درخواســت مزبــور یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دراد ویــا وصیــت نامــه ای ازمتوفــی
نــزد او باشــد ازتاریــخ نشــرآگهی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهدشــد 191

شورای حل اختالف شماره  6شهرستان لردگان صدیقه کریمی

5171

آگهی فقدان سند مالکیت

شــرکت تعاونــی مســکن اداره کل زندانهــای اســتان سیســتان وبلوچســتان باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی
کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر اســناد رســمی شــماره  32زاهــدان رســیده مدعــی اســت کــه ســند
مالکیــت  994706الــف  96ششــدانگ یکدســتگاه آپارتمــان پــاک  – 22710/14001اصلــی واقــع در بخــش
یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان تقاطــع بلــوار جمهــوری و خیابــان دانــش دفتــر  139720322001009859بعلت
جابجائــی از بیــن رفتــه در خواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا مراتــب باســتناد تبصــره یــک ماده
 120آئیــن نامــه ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم مــی باشــد ازتاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف مــدت  10روز اعتــراض
خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بایــن اداره اعــام و رســید دریافــت نماینــد تــا مــورد
رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض اصــل
ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.

حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

مفقودی

آگهی

5172

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری ســایپا  131SXبــه شــماره انتظامــی 711د 82ایــران  85بــه
شــماره موتــور  4289655و شــماره شاســی  S3412290983004مــدل  1390برنــگ ســفید-روغنی بنــام تــاج
5173
محمــد قنبــر زهــی گرگیــچ مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مجیدامیری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان بوشهرازطرف محمدرضاعرفانیان –4813

برابــر رای شــماره  1398/09/20 – 139860318008003297هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بامعــارض افســانه نــوری بالمــی فرزنــد مصطفــی بــه شــماره شناســنامه  11817صــادره از
4946
رودســر در ششــدانگ عرصــه یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  153/87مترمربــع بــه شــماره پــاک 2140
فرعــی قســمتی از قطعــات  148و  156تفکیکــی ســنگ  71اصلــی واقــع در ســر پــل شــرقی بخــش  29گیــان
خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت
بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به 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  160 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز یکشــنبه  99/04/29تاریــخ انتشــار نوبــت دوم
 :روزیکشــنبه 99/05/12

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر
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حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابــر رای شــماره 1399/03/21---139960319010000755هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید جلیــل پایــدار شــهربابک بــه شناســنامه شــماره  505صــادره شــهربابک فرزنــد ســید
آقــا در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  220/90متــر مربــع نســبت بــه قســمتی از پــالک شــماره  3فرعــی از
 2641اصلــی( ضمنــا شــماره  48فرعــی از  2641اصلــی بــه مــورد تقاضــا منظــور گردیــد) واقــع در کــوی ســفلی بخش
46یــزد کــه طبــق قولنامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت رســمی خانــم بی بــی نصیبی نــژاد شــهربابکی بــه متقاضی
منتقــل و 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 شد.شــماره1045م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یک شنبه1399/05/12
تاریخ انتشار نوبت اول:یک شنبه 1399/04/29
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حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابــر رای شــماره 1399/04/10---139960319010000962هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه غفــوری قطــب آبــاد بــه شناســنامه شــماره 3140219598صــادره از شــهربابک
فرزنــد حبیــب الــه در 500ســهم مشــاع از  1172ســهم ششــدانگ زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 1172متــر
مربــع پــالک شــماره  212فرعــی از  2526اصلــی واقــع در ســلطان آبــاد بخــش 46یــزد کــه طبــق قولنامــه عــادی مــع
الواســطه از مالکیــت رســمی خانمهــا فاطمــه و آذر و شایســته و آقایــان ذبیــح الــه و مســیح الــه همگــی علــوی هراتــی به
متقاضــی منتقــل و 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 اخذ رســید  ،ظــرف مدت
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 شد.شــماره 1071م/الــف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یک شنبه1399/05/12
تاریخ انتشار نوبت اول:یک شنبه 1399/04/29
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حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک

اخطاریه دفترخانه

نــام نــام خانوادگــی مخاطــب  :اقــای عــزت قلــی پــور فرزنــد عبــاس شــغل ازاد ادرس مجهــول المــکان موضــوع
در راســتای اجــرای حکــم گواهــی عــدم امــکان ســازش بشــماره بایگانــی  980927صــاذدره از شــعبه  5دادگاه
خانــواده رشــت نظــر باینکــه همســر شــما خانــم پرویــن قلــی پــور گزورعلیــا فرزنــد عــوض خواهــان ثبــت طــالق
بایــن بــا بــذل حقــوق مالــی اعــم از مهریــه مــی باشــند لــذا بــه مشــا مهلــت داده میشــود ظــرف مــدت یــک هفته
از تاریــخ انتشــار جهــت ثبــت طــالق بــه محــل دفترخانــه واقــع در رشــت خیابــان امــام میــدان دکتــر حشــمت
چلــه خانــه جنــب دادگســتری کوچــه مقیمــی ســاختمان آریــا طبقــه  2احــد  13مراجعــه تا بــا هماهنگــی زوجه
نســبت بــه طــالق اقــدام نماییــد  .نوبــت اول  99/05/05 :نوبــت دوم 99/05/12 :

نوبت اول
سر دفتر طالق  42رشت

5010

5142

آگهی مفقودی

بــرگ ســبز ســواری ریــو مــدل  1390بشــماره موتــور  1110793شــماره شاســی  NAS610022C212945و
شــماره پــاک  439-63ه  35بنــام منصــوره برقــی جهرمــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد 5144

آگهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی
کارفرمایی چاپخانه داران و لیتوگرافان

اولیــن مجمــع عمومــی انجمــن صنفــی مذکــور روز ســه شــنبه
 1399/6/18ســاعت  10صبــح در رشــت  ،جــاده پیــر بــازار تختــه پــل
 ،خیابــان شــهید هــادی پــور  ،تــاالر رســتوران ســپیدار برگــزار مــی
گــردد .از کلیــه کارفرمایــان عضــو شــاغل در صنــف مربوطــه دعــوت
میشــود در جلســه مذکــور شــرکت نماینــد .
دستور جلسه :
 -1تصویــب اساســنامه  -2انتخــاب اعضــای اصلــی و علــی البــدل
هیــات مدیــره و بازرســان  -3انتخــاب روزنامــه کثیراالنتشــار جهــت
درج آگهــی هــای انجمــن
هیات موسس :
 -1حســن فقیــر قانــع صفــت  -2محمــد حســین زمینــی
5147
 -3علــی فوالدلــو

برابــر رای شــماره 1399/04/10---139960319010000961هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای نــور محمــد زینلــی ندیکــی بــه شناســنامه شــماره 225صــادره از شــهربابک
فرزنــد محمــد درششــصدو هفتــادو دو ســهم مشــاع از یــک هــزارو یکصــدو هفتــاد و دو ســهم ششــدانگ زمیــن
مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 1172متــر مربــع پــالک شــماره  212فرعــی از  2526اصلــی واقــع در ســلطان
آبــاد بخــش 46یــزد کــه طبــق قولنامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیت رســمی خانمهــا فاطمــه و آذر و شایســته و
آقایــان ذبیــح الــه و مســیح الــه همگــی علــوی هراتــی بــه متقاضــی منتقــل و محــرز گردیــده اســت .لذا بــه منظور
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور
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 شد.شــماره 1073م/الــف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یک شنبه1399/05/12
تاریخ انتشار نوبت اول:یک شنبه 1399/04/29
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حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابــر رای شــماره 1399/02/30---139960319010000534هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم گوهــر اســدی کرم بــه شناســنامه شــماره  87صــادره از شــهربابک فرزند صفر
درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  420متــر مربــع پــالک شــماره  4660اصلــی واقــع در
هاوشــک بخــش 46یــزد( بلــوار معلــم ،معلــم  60کوچــه ســپهبد )10کــه طبــق صلــح نامــه عــادی مــع الواســطه
از مالکیــت رســمی آقــای صفــر اســدی کــرم بــه متقاضــی منتقــل و محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور 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 یک مــاه از تاریخ 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 شد.شــماره 1076م/الــف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یک شنبه1399/05/26
تاریخ انتشار نوبت اول:یک شنبه 1399/05/12
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1399/04/26---139960319010001145هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
شــهربابک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم طیبــه پــور نعمتیــان بابکــی بــه شناســنامه
شــماره  10635کــد ملــی  3149060842صــادره از شــهربابک فرزنــد عبــاس در 1000ســهم از
 2507/24ســهم ششــدانگ زمیــن مزروعــی بشــکار بــه مســاحت ششــدانگ  2507/24متــر مربــع
پــالک شــماره  728اصلــی واقــع در اراضــی بشــکار بخــش 46یزدحــوزه ثبــت ملــک شــهربابک و
مطابــق مــاده یــک بنــد الــف تاییدهــا حــق مجــری از داخــل پــالک فــوق بــرای پــالک  731اصلــی کــه
طبــق قولنامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت رســمی آقــای شــعبان زیــن الدینــی کنگــی بــه متقاضــی
منتقــل و محــرز گردیــده 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 شد.شــماره 1087م/الــف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یک شنبه1399/05/26
تاریخ انتشار نوبت اول:یک شنبه 1399/05/12
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1399/04/28---139960319010001150هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
شــهربابک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــرا جاویــدی شــهربابک بــه شناســنامه شــماره
 13395کــد ملــی  3149088127صــادره از شــهربابک فرزنــد حســین درششــدانگ یــک قطعــه بــاغ
بــه مســاحت  430/40متــر مربــع پــالک شــماره  4231اصلــی واقــع در هاوشــک بخــش 46یزدحــوزه
ثبــت ملــک شــهربابک کــه طبــق قولنامــه عــادی از مالکیــت رســمی آقــای حســین جاویــدی بــه
متقاضــی منتقــل و 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 شد.شــماره 1104م/الــف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یک شنبه1399/05/26
تاریخ انتشار نوبت اول:یک شنبه 1399/05/12
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آگهی مفقودی

فاکتــور تعویــض بلــوک ســیلندر پــژو  405خریــداری شــده از شــرکت ایــران خــودرو بــه شــماره شاســی
 NAAM11CA0BE097553و شــماره موتــور  12490147092بنــام عاطفــه میــر شــکاری مفقــود و از درجــه
5143
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

" آگهی مزایده "

شماره 99-2

مدیــر تصفیــه ورشکســتگی تاجــر ورشکســته آقــای مجتبــی وهابــی موضــوع پرونــده بــه شــماره بایگانــی  900718مطروحــه در شــعبه پنجــم دادگاه حقوقــی رشــت در نظــر دارد امــاک بــا مشــخصات زیــر واقــع در رشــت – بلــوار الکان – شــهرک فجــر –  16متــری ســمیه – ســاختمان جــواد
را از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند :
طبقه

مساحت  -مترمربع

انباری

پارکینگ

مساحت کل

وضعیت

مشخصات

قیمت پایه  -ریال

1

اول شمالی

66/82

2/13

6/64

75/59

مستاجر دارد

دارای هال و پذیرایی  -آشپزخانه اوپن-کابینت – دوخواب -برق
اختصاصی – آب و گاز مشترک

3/200/000/000

2

دوم شمالی

75/12

2/03

-

77/15

مستاجر دارد

دارای هال و پذیرایی  -آشپزخانه اوپن-کابینت – دوخواب -برق
اختصاصی – آب و گاز مشترک

3/150/000/000

3

سوم شمالی

75/12

1/92

-

77/04

مستاجر دارد

دارای هال و پذیرایی  -آشپزخانه اوپن-کابینت – دوخواب -برق
اختصاصی – آب و گاز مشترک

3/100/000/000

4

دوم جنوبی

73/97

1/92

4/64

82/53

مستاجر دارد

دارای هال و پذیرایی  -آشپزخانه اوپن-کابینت – دوخواب -برق
اختصاصی – آب و گاز مشترک

3/400/0000/000

5

سوم جنوبی

73/97

1/85

-

75/82

مستاجر دارد

دارای هال و پذیرایی  -آشپزخانه اوپن-کابینت – دوخواب -برق
اختصاصی – آب و گاز مشترک

3/050/000/000

6

همکف

56

-

-

56

مستاجر دارد

دارای هال و پذیرایی  -آشپزخانه اوپن-کابینت – دوخواب -برق
اختصاصی – آب و گاز مشترک

2/600/000/000

زمان مزایده  :روز چهارشنبه  1399/05/22ساعت  11الی  12در آدرس باال
شرایط شرکت در مزایده  :واریز  % 10قیمت پایه کارشناسی هر یک از قطعات باال به حساب شماره  0109358946007نزد بانک ملی ایران – شعبه شهید انصاری رشت به نام مدیر تصفیه ورشکستگی و دریافت و تکمیل برگ شرایط مزایده
 برنده مزایده می بایست الباقی مبلغ پیشنهادی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ اباغ از سوی مدیر تصفیه به حساب مذکور واریز نماید .
عاقمندان به شرکت در مزایده می توانند از تاریخ  1399/05/15لغایت  1399/05/20برای بازدید و دریافت برگ شرایط مزایده با مدیرتصفیه به شماره تلفن  0911-337-0731تماس حاصل فرمایند .
مدیر تصفیه
5141

ورشکستگی تاجر ورشکسته

آگهی مناقصه

4834

جنــاب اقــای داود حیــدره فرزنــد ســیف الــه بشناســنامه شــماره  1725و شــماره ملــی
 0061123684صــادره از تهــران متولــد  1359/06/30ادرس مجهــول المــکان چــون شــما طبــق
دادنامــه شــماره  9809977912001095و اجرائیــه شــماره  9910427912000018نامــه شــماره
1399012003963663مــورخ  1399/03/07اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان جهــرم محکــوم
بــه انتقــال یکدســتگاه اتومبیــل کامیونــت ون نیســان  2400مــدل  1380بشــماره پــاک  712ب  76ایــران
 78و بشــماره موتــور  24994278بــه اقــای اکبــر نظــری گردیــده ایــد لــذا بــه شــما اعــام میگــردد ظــرف
مهلــت یــک هفتــه از تاریــخ چــاپ ایــن روزنامــه جهــت امضــا ســند نتقــال در دفتــر اســناد رســمی شــماره
 104جهــرم بــه ادرس اســتان فــارس شهرســتان جهــرم خیابــان خیــام دفتــر اســناد رســمی شــماره 104
جهــرم کــد پســتی  7413934964و شــماره تلفــن  07154441100حاضــر گردیــد و اال در صــورت عــدم
حضــور شــما نماینــده اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان جهــرم بقائــم مقامــی از طــرف شــما
اقــدام بــه امضــا ســند انتقــال خواهــد نمــود .

سر دفتر اسناد رسمی شماره  104جهرم – عبدالرحیم مصلی نژاد

فرزنــد حیــدر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ  695متــر
مربــع پــالک شــماره  3803اصلــی واقــع در صحــرای دانــا بخــش 46یــزد کــه طبــق قولنامــه عــادی مع الواســطه
از مالکیــت رســمی آقــای محمــد حســین پــور احمــدی شــهربابک بــه متقاضــی منتقــل و 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 صورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره1053م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یک شنبه1399/05/12
تاریخ انتشار نوبت اول:یک شنبه 1399/04/29

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

شرکت سیمان یاسوج درنظر دارد ،آجرهای نسوز موردنیاز خود را با شرایط مندرج در آگهی وبه

شرح زیر از طریق برگزاری مناقصه خریداری نماید.

لذا جهت اخذ اسناد مناقصه از کلیه اشخاص واجد شرایط ،دعوت بعمل می آید.
آجر منیزیت اسپینلی B420%85

7000قالب

آجر منیزیت اسپینلیP2010%85

500قالب

آجر منیزیت اسپینلیB220%85

آجر نسوز %85آلومین فسفات باندA420
آجر نسوز %70آلومینA420

۴۸۰۰قالب

 400قالب

1100قالب

تاریخ اخذ و تحویل دریافت اسناد مناقصه 99/3/26:لغایت 99/4/14

پرداخت هزینه چاپ آگهی های مناقصه در روزنامه های کشور بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

-ضمنا:پرداخت کلیه کســورات قانونی و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده ی مناقصه می

باشد.

نشــانی تحویل اسناد مناقصه :یاسوج -کیلومتر ۲۵جاده یاســوج گچساران-کارخانه سیمان یاسوج
واحد تامین و تدارکات (امور قراردادها)

تلفن۰۷۴۳۳۲۶۲۲۰۱:

جهت اطالعات بیشتر به سایت سیمان یاسوج www.yasujcement.irمراجعه نمائید.

شرکت سیمان یاسوج

