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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  99/05/26 – 139960318008001648هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اســمعیل پــور نظــری میــان پشــته فرزنــد احمــد علــی
بــه شــماره شناســنامه  6082صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای
احداثــی بــه مســاحت  507/03مترمربــع بــه شــماره پــالک  667فرعــی قســمتی از پــالک  6فرعــی از
 83اصلــی واقــع در حســین آبــاد بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد  359 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز دو شــنبه  99/6/17تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :روز دو شــنبه 99/06/31

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر
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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  99/05/26 – 139960318008001645هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اســمعیل پــور نظــری میــان پشــته فرزنــد احمــد علــی
بــه شــماره شناســنامه  6082صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای
احداثــی بــه مســاحت  491/08مترمربــع بــه شــماره پــالک  669فرعــی قســمتی از پــالک  6فرعــی از
 82اصلــی واقــع در حســین آبــاد بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد  361 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز دو شــنبه  99/6/17تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :روز دو شــنبه 99/06/31

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر
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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  99/05/26 – 139960318008001649هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اســمعیل پــور نظــری میــان پشــته فرزنــد احمــد علــی
بــه شــماره شناســنامه  6082صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای
احداثــی بــه مســاحت  500/58مترمربــع بــه شــماره پــالک  668فرعــی قســمتی از پــالک  6فرعــی از
 83اصلــی واقــع در حســین آبــاد بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد  360 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز دو شــنبه  99/6/17تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :روز دو شــنبه 99/06/31

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر
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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  99/05/26 – 139960318008001647هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اســمعیل پــور نظــری میــان پشــته فرزنــد احمــد علــی بــه شــماره شناســنامه 6082
صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  494/96مترمربــع
بــه شــماره پــالک  670فرعــی قســمتی از پــالک  6فرعــی از  83اصلــی واقــع در حســین آبــاد بخــش  29گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراضی 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 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  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز دو شــنبه  99/6/17تاریخ انتشــار نوبــت دوم  :روز دو شــنبه 99/06/31

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر
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مفقودی

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب ناصــر عباســی کالچایــه فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 1899
صــادره از رودســر در مقطــع کارشناســی ناپیوســته رشــته مهندســی تکنولــوژی نــرم افــزار کامپیوتــر
صــادره از واحــد دانشــگاهی رودســر املــش بشــماره  0963897مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار
مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه ازاد اســالمی واحــد رودســر –
املــش بــه نشــانی گیــالن رودســر دانشــگاه ازاد اســالمی واحــد رودســر املــش ارســال نمایــد  .نوبــت
6125
اول  99/06/17 :نوبــت دوم  99/06/31 :نوبــت ســوم 99/07/14 :

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

برابــر رای شــماره 139960309030000318مــورخ  1399/05/05هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان قزوین-
البــرز تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حیدرعلــی رمضانــی فرزند حســین به شــماره شناســنامه521
صــادره از هشــترود بــه شــماره ملــی 1601273274در ششــدانگ یــک بــاب خانــه احداثــی در قســمتی از قطعــه
اول افــرازی بــه مســاحت89/34مترمربع باقیمانــده پــالک شــماره  13اصلــی واقــع در بخــش 5حــوزه ثبــت ملــک
قزوین-البــرز خریــداری از مالــک رســمی آقــای رحیــم رحمانــی 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 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 شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/06/31 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/07/15 :

سیدهاشم حسینی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز

6526

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

برابــر رای شــماره  1399/02/16 – 139960318008000334هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض طاهــره احمــدی قاســم آبــادی فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه  6443صــادره از
رودســر در ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  172/27مترمربــع بــه شــماره پــالک  5801فرعــی
قســمتی از پــالک  155فرعــی از  84اصلــی واقــع در قریــه چافجیــر بخــش  29گیــالن خریــداری از بنیــاد علــوی
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 402 .
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز دو شــنبه  99/6/31تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز دو شــنبه 99/7/14

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

6520

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

برابــر رای شــماره  1399/02/16 – 139960318008001742هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی نصرالــه علــی نــژاد رودســری فرزنــد عزیزالــه بــه شــماره شناســنامه 5395
صــادره از رودســر در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 687/76
مترمربــع بــه شــماره پــالک  8446فرعــی از  72اصلــی واقــع در صیــدر محلــه بخش  29گیــالن خریــداری از مالک
رســمی 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 بدیهی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 403 .
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز دو شــنبه  99/6/31تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز ســه شــنبه 99/7/15

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودسر – حسنعلی پاک مهر

6521

آگهی تحدید حدود اختصاصی

در اجــرای مــاده  13قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ششــدانگ
یــک قطعــه مفــروز از پــالک فرعــی  132ســنگ اصلــی  10واقــع در قریــه وشــمه ســرا بخــش  26گیــالن
بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری فاقــد مجــوز طــی رای شــماره
 139960318022000166مــورخ  1399/01/27بنــام ســید حامــد هاشــمی نــژاد فرزنــد ســید جمشــید بــه
مســاحت  400/61مترمربــع از کمیســیون مــاده مذکــور رای صــادر و پــالک فرعــی  1101مجــزی شــده بــرای آن
تعییــن شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای تصمیــم هیئــت مذکــور تعییــن حــدود پــالک
اخیرالذکــر ســاعت  9صبــح مــورخ  1399/07/22در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد و مراتــب جهــت
اطــالع مالکیــن مشــاع و مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک
داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30روز اعتــراض خــود را کتبــا بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت
اســناد و امــالک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــا طبــق مــاده  86اصالحــی قانون ثبــت اعتــراض باید
کتبــی و مســتقیما بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض
بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره
اعــالم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت
دریافــت و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی را
ادامــه خواهــد داد  .تاریــخ انتشــار 1399/06/31

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ماسال – جعفر عبادی

6523

ســند کمپانــي خــودرو ســواري  L90بــه شــماره پــالک  766- 12و  59مــدل  1388شــماره موتــور
 K4MA690D073564شــماره شاســي  NAPLSRALD91040050بــه نــام مجیــد ذبیحــي مفقــود
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

مشهد

6544

ســند کمپانــي خــودرو ســواري ام وي ام مــدل  1394شــماره پــالک 151-36ب  41شــماره موتــور
 MVM472FGF047245شــماره شاســي  NATEBAFB0F1025120بــه نــام هدیــه هــادي خانــي مفقــود
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

مشهد

آگهی

6545

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 وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد 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  .آقــای عــادل نیرومنــد مالیوســف فرزنــد شــریف بــه شــماره شناســنامه  539بــه شــماره
ملــی  1465218246در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه غیــر مجــاز کاربــری مســکونی
بــه مســاحت ششــدانگی  1224/20مترمربــع پــالک ثبتــی  3306فرعــی -2اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخش
 32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی کامــران بنــی جاللــی 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 1479.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/06/16 :تاریخ انتشــار نوبــت دوم 99/06/31 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی

6083

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 وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد 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  .خانــم شــیرین واضحــی فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه  2610208367به شــماره
ملــی  2610208367در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری مزروعــی بــه
مســاحت ششــدانگی  4032مترمربــع پــالک ثبتــی  666فرعــی -8اصلــی واقــع در قریــه ویرمونــی بخــش 32
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی قربانعلــی شــهری ســا  -2خانــم گلنــار واضحــی فرزنــد ابراهیــم بشــماره
شناســنامه  3545شــماره ملــی  2619526426در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی
کاربــری مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگی  4032مترمربــع پــالک ثبتــی  666فرعــی -8اصلــی واقــع در قریــه
ویرمونــی بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محمــد حســین شــهری ســا 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 1480.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/06/16 :تاریخ انتشــار
نوبــت دوم 99/06/31 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی

6082

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  .اقــای اورنــگ فــرح بخــش فرزنــد غریبعلــی بــه شــماره شناســنامه  66بــه
شــماره ملــی  2619289467در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری مســکونی بــه
مســاحت ششــدانگی  412/49مترمربــع پــالک ثبتــی  804فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از  82فرعــی از  9اصلــی
واقــع در قریــه بیجــار بیــن بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی قربانعلــی طالــب دهبانــی بدیهی 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 1481.تاریــخ انتشــار نوبــت اول 99/06/16 :
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/06/31 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی

6081

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 وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد 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  .خانــم زهــرا خاصــی پــور فرزنــد حضرتقلــی بــه شــماره شناســنامه  2504بــه شــماره
ملــی  2619419425در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری باغــات آبــی بــه مســاحت ششــدانگی
 28128مترمربــع پــالک ثبتــی  3305فرعــی 2اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش  32گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی وراث مرحــوم مرتضــی دســتوری 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  1478.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/06/16 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/06/31 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی

6098

مفقودی

پــالک اطالعــات بدنــه خــودروی ســواری تویوتــا تیــپ  2000بــه شــماره انتظامــی 938س 82ایــران  95بــه
شــماره موتــور  2178551و شــماره شاســی  608096مــدل  1984برنــگ ســبز معمولــی بنــام نعیــم حمــل زهــی
6524
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اداره كل ثبت اسنادوامالک استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملك بردسیر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد
سندرسمي آگهي موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص اعتمــاد ســازه آریــا نــور درتاریــخ
 1399،04،29بــه شــماره ثبــت  15290بــه شناســه ملــی  14009301435ثبــت
و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع
عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :عملیــات ســاخت در امــور عمرانــی از
قبیــل احــداث ســاختمان و راه و یــا شــبکه هــای آب رســانی در برگیرنــده امــر
پیمانــکاری مربــوط به ســاختمانها و ابنیه اعــم از چوبی،آجری،ســنگی،بتنی و فلزی
و امــور پیمانــکاری مربــوط بــه ســاخت ســدها وشــبکه هــای آب و فاضاب،ســاخت
راههــا و عملیــات آسفالتی،تاسیســات و تجهیــزات مکانیکــی و الکتریکــی  ،صنایــع
پائیــن دســتی از قبیــل لولــه کشــی نفــت و گاز ،صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای
مجاز،شــرکت در مزایــده هــا و مناقصــات دولتــی و خصوصــی و انجــام امــور مربــوط
بــه اخــذ تســهیات و ضمانتنامــه بانکــی از کلیــه بانکهاوموسســات مالــی و اعتباری
دولتــی و خصوصــی پــس از اخــذ مجــوز از مراجــع ذیصــاح .درصــورت لــزوم پــس
از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت
نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان اردبیــل  ،شهرســتان اردبیــل  ،بخــش مرکــزی ،
شــهر اردبیــل ،محلــه شــهرک ســینا  ،خیابــان وصــال شــیرازی  ،خیابــان خــزر ،
پــاک  ، 0طبقــه چهــارم  ،واحــد  6کدپســتی  5617881541ســرمایه شــخصیت
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم
 10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  500000ریــال توســط
موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  722مــورخ  1399،04،25نــزد بانــک ملــی
ایــران شــعبه ممتــاز اردبیــل بــا کــد  4851پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در
تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره آقــای محمــد ارشــد شــرفه
بــه شــماره ملــی  1450556991و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و
بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم زینــب ارشــد شــرفه
بــه شــماره ملــی  1450681891و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت
 2ســال آقــای حســین هاشــمی ایوریــق بــه شــماره ملــی  1467234427و بــه
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا :
کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات ،
قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء
آقــای محمــد ارشــد شــرفه همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات
مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای ســیدحمید فــروزان بــه شــماره
ملــی  1465400559بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای
اتابــک روشــنی شــرفه بــه شــماره ملــی  6010014492بــه ســمت بــازرس علــی
البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی 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 اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل (6527 )993505

آگهــی تغییــرات شــرکت راونــد ســازان مســتحکم غــرب ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  17792و شناســه ملــی  14008140696بــه
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1399،04،28تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  .1 :خانــم حمیــده نعمــت خــواه بــه کــد ملــی
 2850086614بــه ســمت عضــو و رئیــس هیئــت مدیــره  -خانــم
شــهرزاد بحرینــی بــه کــد ملــی  2740900287بــه ســمت عضــو و
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای حامــد داداش خــان بــه کــد ملــی
 2830729587بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و مدیرعامــل بــرای بقیــه
مــدت ماموریــت هیئــت مدیــره تــا مورخــه 1400،04،01انتخــاب شــدند.
 .2کلیــه اوراق بهــادار از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــرات و اســناد تعهــدآور
شــرکت و قراردادهــا بــا امضــاء مشــترک خانــم حمیــده نعمــت خــواه
رئیــس هیــات مدیــره و آقــای حامــد داداش خــان مدیرعامــل همــراه بــا
مهــر شــرکت و مکاتبــات عــادی و اداری بــا امضــاء آقــای حامــد داداش
خــان مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (6528 )992487

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد
سندرسمي آگهي موضوع ماده  3قانون وماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

برابــر رای شــماره  99/5/22 – 139960319011000957هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملک بردســیر تصرفــات مالکانه
بــال معــارض متقاضــی آقای احســان خراســانی ترشــابی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه  3170185268صادره
از بردســیر در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  188.04مترمربــع پــالک  90فرعــی از  3354اصلــی واقــع در بردســیر
بلــوار امامــزاده کوچــه امامــت  10بخــش  20کرمــان خریــداری از مالــک رســمی خانــم کتایــون شــهریاری محــرز
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتي که
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت
مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم99/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/31:

برابــر رای شــماره  99/5/30 – 139960319011001069هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــا
معــارض متقاضــی آقــای ســجاد زاهــدی فرزنــد کریمــداد بشــماره شناســنامه  2411صــادره از بردســير در یــك بــاب
خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت  316/81مترمربــع پــاک  174فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از 150
فرعــی از  542اصلــی واقــع در بردســير خيابــان کاشــانی انتهــای کوچــه  4بخــش  20کرمــان خریــداری از مالــك
رســمی خانــم فاطمــه رضــوی زاده مشــيزی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضي داشــته
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخذ
رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم99/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/31:

اداره كل ثبت اسنادوامالک استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملك بردسیر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد
سندرسمي آگهي موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد
سندرسمي آگهي موضوع ماده  3قانون وماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

حسین تقی زاده -رئیس ثبت اسنادوامالک 109/م الف

6534

برابــر رای شــماره  99/5/22 – 139960319011000956هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانه بــال معارض
متقاضــی خانــم مهدیــه خســروی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه  376صــادره از بردســیر در ششــدانگ یــک بــاب خانــه
بــه مســاحت  427/24مترمربــع پــالک  89فرعــی از  3354اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار امامــزاده امامــت  10بخــش 20
کرمــان خریــداری از مالــک رســمی خانــم کتایــون شــهریاری محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتب در
دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي
داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس
از اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم99/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/31:

حسین تقی زاده -رئیس ثبت اسنادوامالک 108/م الف

6535

اداره كل ثبت اسنادوامالک استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملك بردسیر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد
سندرسمي آگهي موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

حسين تقی زاده -رئيس ثبت اسنادوامالك 113/م الف

6538

برابــر رای شــماره  99/6/3 – 139960319011001106هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه
بــا معــارض متقاضــی آقــای امــان اهلل بنــی اســد آزاد فرزنــد یارالــه بشــماره شناســنامه  146صــادره از بردســير
در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت  322/09مترمربــع پــاک  221فرعــی از  3598اصلــی واقــع در بردســير بلــوار
امامــزاده انتهــای کوچــه امامــت  1بخــش  20کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای حاجــی گرکانــی فرزنــد
اکبــر محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی می شــود
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از
تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف
مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم99/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/31:

حسين تقی زاده -رئيس ثبت اسنادوامالك 114/م الف

6539

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد
سندرسمي آگهي موضوع ماده  3قانون وماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

برابــر رای شــماره  99/5/13 – 139960319011000917هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک بردســیر تصرفــات مالکانــه بــال
معــارض متقاضــی آقــای رضــا افشــون پــور ولــی آبــادی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه  1صــادره از بردســیر در
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  522.16مترمربــع پــالک  224فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از  217فرعــی از 318
اصلــی واقــع در بردســیر خیابــان شــهید گرکانــی کوچــه شــقایق  26بخــش  20کرمــان خریــداری از مالــک رســمی
آقــای حمیــد ســعید محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی
مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضي داشــته باشــند مــي توانند از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید،ظرف مدت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم99/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/31:

برابــر رای شــماره  99/6/10 – 139960319011001203هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي
اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات مالكانــه بــا
معــارض متقاضــی آقــای رضــا پاینــده فرزنــد حبيــب اهلل بشــماره شناســنامه  1551صــادره از بردســير در یــك بــاب
خانــه بــه مســاحت  256/82مترمربــع پــاک  12فرعــی از  3432اصلــی واقــع در بردســير بخــش  20کرمــان خریداری
از مالــك رســمی خانــم رخســاره تفرشــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضي داشــته
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخذ
رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم99/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/31:

اداره كل ثبت اسنادوامالک استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملك بردسیر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد
سندرسمي آگهي موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد
سندرسمي آگهي موضوع ماده  3قانون وماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي

حسین تقی زاده -رئیس ثبت اسنادوامالک 110/م الف

6536

برابــر رای شــماره  99/5/28 – 139960319011000990هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملک بردســیر تصرفــات مالکانه
بــال معــارض متقاضــی خانــم نرگــس حیدرآبــادی پــور فرزنــد غالمرضــا بشــماره شناســنامه  6صــادره از بردســیر
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان باســقف شــیروانی بــه مســاحت  343/24مترمربــع پــالک
 6فرعــی از  772اصلــی واقــع در بردســیر بلــوار شــهید کالنتــری پــور کوچــه امــداد  5خریــداری از مالــک رســمی
آقــای حمیــد ســعید محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ
رســید،ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم99/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/31:

حسین تقی زاده -رئیس ثبت اسنادوامالک 112/م الف

6537

حسين تقی زاده -رئيس ثبت اسنادوامالك 115/م الف

6540

برابــر رای شــماره  99/5/21 – 139960319011000955هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت
ثبتــي اراضــي وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بردســير تصرفــات
مالكانــه بــا معــارض متقاضــی خانــم خيرالنســاء مســتعلی زاده فرزند رســتم بشــماره شناســنامه  248صــادره از
بردســير در یــك بــاب خانــه بــه مســاحت  289.52مترمربــع پــاک  91فرعــی از  3354اصلــی واقــع در بردســير
بلــوار امامــزاده بخــش  20کرمــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای کيخســرو کيانيــان محــرز گردیــده اســت
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــي کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهي به
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم وپــس از اخــذ رســيد،ظرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم
اعتــراض ،دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور
وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم99/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت اول 99/6/31:

حسين تقی زاده -رئيس ثبت اسنادوامالك 116/م الف

6541

مفقودی

اصــل ســند قطعــی منقــول وســیله نقلیــه بــه شــماره  22975بــه تاریــخ
 1396/9/22از دفتــر اســناد رســمی  207رشــت مربــوط بــه خــودروی وانــت
یخچالــدار زامیــاد مــدل  1391بــه رنــگ آبــی روشــن روغنــی بــه شــماره
انتظامی  231ع  64ایران  46و شــماره شاســی NAZDL104TKB045118
و شــماره موتــور  80034981متعلــق بــه شــرکت ســرما پنگوئــن کاســپین
6518
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهــی تغییــرات شــرکت راونــد ســازان مســتحکم غــرب
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  17792و شناســه ملــی
 14008140696بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  1399،04،28تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  .1 :بــا اســتعفای آقــای ارهــان داداش خــان بــه کــد ملــی
 2830890914از ســمت عضــو هیئــت مدیــره خانــم حمیــده
نعمــت خــواه بــا کــد ملــی  2850086614بــه عنــوان عضــو
اصلــی هیــات مدیــره بــرای بقیــه مــدت ماموریــت هیــات مدیــره
تــا تاریــخ  1400،04،01انتخــاب گردیــد .2 .هومــن شــاهینی بــه
کــد ملــی  2741014450بــه ســمت بــازرس اصلــی و علیرضــا
شــیخی دیدانــی بــه کــد ملــی  2740920555بــه ســمت بازرس
علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()992488

6529

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

آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود بشــرح
ذیــل :رســیدگی و تائیــد و انشــاء گردیــد .مراتــب در اجــرای مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقــوق در
روزنامــه کثیــر االنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت
بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دورود تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض
مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیم دادخواســت بــه مراجــع قضائی
ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکول بــه ارائه
حکــم نهائــی مــی بایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای
مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا براســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر
خواهــد شــد و در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضائــی نخواهــد بــود.
پرونــده کاســه 1399114425005000027و رای شــماره  139960325005001023مورخــه  99/5/15بــه
تقاضــای آقــای :ســبز مــراد قائدرحمتــی فرزنــد :خــدا مــراد نســبت بــه شــش دانــگ یــک بــاب ســاختمان بــه
مســاحت 166/95 :متــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک  116اصلــی واقــع در بخــش  4شهرســتان دورود.
خروجی از مالکیت :جواد خدائی فرزند صید مهدی
انتشار نوبت دوم99/6/31 :
انتشار نوبت اول99/6/15 :

مصطفی امان اله بهاروندی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود
م الف2155

6060

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

برابــر رای شــماره  99/05/26 – 139960318008001650هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بامعــارض اســمعیل پــور نظــری میــان پشــته فرزنــد احمــد علــی بــه شــماره شناســنامه  6082صــادره از
رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  500/09مترمربــع بــه شــماره
پــاک  666فرعــی قســمتی از پــاک  6فرعــی از  83اصلــی واقــع در حســین آبــاد بخــش  29گیــان خریــداری
از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 358 .
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز دو شــنبه  99/6/17تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز دو شــنبه 99/06/31

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

3136

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای ســید مســلم حســینی هفشــجانی دارای شناســنامه شــماره391به شــرح دادخواســت بــه کالســه 623/99
ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید محمــد حســینی
هفشــجانی بشناســنامه  70در تاریــخ  1399/6/22اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفوت
ان مرحــوم منحصراســت بــه -1خانــم نازبیگــم حســینی ش ش  2ت ت  1330همســرمتوفی -2اقایــان ســید
مســلم ش ش  391ت ت -3 ، 1364ســید محســن ش ش  191ت ت  -4 ، 1362خانــم هــا ســلیمه ش ش 485
ت ت -5، 1358ســیده ســمانه ش ش 4610381141ت ت  6، 1372ســیده رضــوان ش ش  313ت ت 1360
ف -7ســیده افســانه ش ش  4610034972ت ت  -8، 1368تهمینــه ش ش  7819ت ت  1355شــهرت همگــی
حســینی هفشــجانی فرزنــدان متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یک مرتبــه اگهی
مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه
بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد
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بــه اســتناد ســند رهنــی شــماره  89/10/1-30474تنظیمــی دفتــر  452تهــران لــه بانــک پارســیان شــعبه خیابــان
یکــم شــهران علیــه شــرکت فــن اوران مهرســای افــق بــا مســئولیت محــدود بشــماره ثبــت  329301بــا نمایندگــی
اقــای هــادی الهیــاری و حمــزه شــفیعی طالمــی کــه تمامــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانه
دو اشــکوبه بــه مســاحت چهارصــد و ســی و هشــت متــر مربــع و نــود صــدم متــر مربــع بشــماره شــش هــزار و نهصــد
و هشــتاد و دو مفــروز از پــالک صــد و ســی و پنــج فرعــی از اصلــی مذکــور ســنگ اصلــی هفتــاد و هفــت بخــش چهار
رشــت بنــام حمــزه شــفیعی طالمــی فرزنــد علــی اکبــر ذیــل ثبــت  42273صفحــه شــصت و نــه دفتــر جلــد ســیصد
و هفتــاد و نــه صادرگردیــد کــه نامبــرده بعنــوان بدهــکار پرونــده اجرایــی کالســه  9201663شــعبه اول اجــرا نیابتــی
بــه اســتناد نامــه شــماره  92/9/23 – 139204901013025873اداره ســوم اجــرای اســناد رســمی تهــران و کالســه
 9203358تمامــی ششــدانک پــالک فــوق را در قبــال مبلــغ ســه میلیــارد و نهصــد و پنجــاه میلیــون ریال تســهیالت
در رهــن بانــک پارســیان شــعبه خیابــان یکــم شــهران قــرارداده ملــک مذکــور در اجــرای مقــررات از طریــق مزایــده
برگــزار مــی شــود و دارای حــدود و مشــخصات و توصیــف اجمالــی بــه شــرح زیــر مــی باشــد :شــماال دیواریســت بــه
طــول بیســت متــر و نــود صــدم متــر مربــع بــه کوچــه بــن بســت بــه عــرض پنــج متــر شــرقا بــه دیــوار بطول بیســت
متــر زمیــن قطعــه بیســت و یــک تفکیکــی جنوبــا در دو قســمت اول دیواریســت بطــول بیســت متــر و نود صــدم متر
مربــع بــه کوچــه از پــالک صــد و ســی و پنــج از هفتــاد و هفــت اصلــی دوم پخــی اســت بطــول یــک متــر و پنجــاه
صــدم متــر بــه کوچــه مرقــوم غربــا :در دو قســمت اول دیواریســت بطــول هفــده متــر و هشــتاد ســانتیمتر بــه کوچــه
بــه عــرض هشــت متــر از پــالک  135از هفتــاد و هفــت اصلــی دوم دیواریســت بصــورت پــخ بطــول یــک متــر و پنجاه
صــدم متــر بــه کوچــه مرقــوم توصیــف اجمالــی د رمــورد رهــن واقــع در رشــت دیانتــی میــدان کــودک  ،بلوار شــهید
جــواد پــور ابتــدای کوچــه تربیــت معلــم ( طالقانــی )پــالک آبــی صــد و یــک پیــش دبســتان و دبســتان غیــر دولتــی
شــکیبا و بصــورت یــک ســاختمان دو طبقــه مــی باشــد ملــک تعرفــه شــده بصــورت ســه بــراز ضلــع شــمال بــا فاصله
تقریبــی نــه متــر از پیــاده رو بلــوار شــهید جــواد پــور متصــل بــه کوچــه بن بســت و بعــد از ان زمیــن فاقد مســتحدثه
متصــل بــه پیــاده رو بلــور جنوبــا وصــل بــه کوچــه بــن بســت و در ضلــع غربــی وصــل بــه کوچــه تربیــت معلــم و
باتوجــه بــه عــرض معابــر اســفالت متصــل بــه ان دارای عقــب نشــینی مــی باشــد ســاختمان ایــن ملــک با اســتراکچر
اســکلت بنایــی ســربندی شــیروانی نمــای خارجــی اندودپالسترســیمانکاری پنجره هــای غالبــا الومینیــوم در محدوده
شــمال غربــی زمیــن بــه صــورت طبقــه اجــرا مســتحدثات ان در همکــف فاقــد کرســی مشــتمل بــر انبــاری دو بــاب
کالس بــا دیوارهــای جانبــی و ســقف انــدود پالســتر گچــکاری در قســمت هایــی ســیمانکاری و مفــروش به ســرامیک
در محــدوده جنــوب شــرقی توالــت در زیــر پلــه دو بــاب اتــاق تــو در تــو و ســرویس ابدارخانــه با دیــوار جانبی و ســقف
رنــگ امیــزی بلــکا کفســازی بتــن و دسترســی مجــزی در ضلــع شــمال شــرقی و در طیقــه فوقانــی بــا دسترســی از
طریــق حیــاط و کوچــه بــن بســت ضلــع شــمالی شــامل هــال پنــج بــاب کالس ســرویس بهداشــتی و حمــام و توالت
مجــزی راهــرو و وردی و تــراس بــا دیوارهــای جانبــی انــدود پالســتر گــچ کاری و رنــگ امیــزی دربهــای داخلــی چوبی
بــا روکــش ســه الیــه و چارچــوب فلــزی ســرویس بهداشــتی بــا دیوارهــای جانبی کاشــیکاری و مفــروش به ســرامیک
و بــا سیســتم گرمایــش شــوفاژ دارای رادیاتــور الومینیــوم و پکیــج دیــواری بــا مــارک تجــاری ایــران رادیاتــور مــی
باشــد دسترســی ایــن ملــک از ضلــع شــمال توســط دو درب نفــر رو فلــزی و یــک درب ماشــین رو اهنــی بــه کوچــه
بــن بســت تامیــن عــالوه بــران در ضلــع غربــی نیــز دارای درب ماشــین رو اهنــی بــه کوچــه تربیــت معلــم بــوده و
بــا امتیــازات اب شــهر دارای کنتــور گاز امتیــاز بــرق ســرویس بهداشــتی توالــت بــا نمــای خارجــی انــدود خارجــی
پالســتر ســیمانکاری و ســربندی تخــت بتنــی در ضلــع جنــوب غربــی ســاختمان دفتــر مدرســه مشــتمل بــر یکبــاب
اتــاق و ابدارخانــه بــا کابینــت فلــزی و ســقف انــدود پالســتر گچــکاری شیشــه بنــد ســکوریت بــه حیــاط رادیاتــور
الومینیــوم مفــروش بــه ســرامیک در ضلــع جنــوب شــرقی و دو بــاب اتــاق در حــد فاصــل دو بنــاب بــا نمــای خارجــی
انــدود پالســتر سیمانکاریســقف گــچ کاری رادیاتــور الومینیــوم و کفســازی بتــن و ســرامیک محوطه محصور بــا دیوار
بلــوک ســیمانی و حیــاط بــا کــف ســازی بتــن در قســمتهایی مفــروش بــا کفپــوش چمــن مصنوعــی بــوده بــه هنگام
بازدیــد دو بــاب اتــاق ضلــع شــمال شــرقی همکــف در تصــرف مالــک و حســب اظهــار ســاکنین بــا انجــام تعمیــرات
و اجــرای ســاختمانهای جانبــی توســط مســتاجر مابقــی ملــک یــا مبلــغ ودیعــه یــک میلیــارد و نهصــد میلیــون ریال
و کرایــه ماهیانــه شــش میلیــون ریــال در اجــاره اقــای غالمرضــا آزمــوده استقرارداشــته اســتملک برابــر گــزارش
کارشــناس رســمی دادگســتری رشــت بــه مبلــغ ســی و دو میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال ارزیاتبــی گردیــده اســت
و برابــر گواهــی مامــور اجــرا ملــک در اجــاره اقــای غالمرضــا آزمــوده در قبــال ودیعــه صــد و نــود میلیــون تومــان و
کرایــه ماهیانــه ششــصد هــزار تومــان میباشــد دو بــاب اتــاق در همکــف در تصــرف مالک میباشــد مــازاد پــالک ثبتی
مــورد رهــن برابــر نامــه شــماره  99/4/24-139985618603005284دفتــر بازداشــتی ناحیــه  2رشــت و برابــر نامــه
شــماره  1398034000529528-98/4/17اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری در قبــال مبلــغ ســی و پنــج میلیــارد
و پانصــد میلیــون ریــال در بازداشــت مــی باشــد مزایــده ششــدانگ پــالک مذکــور بــا مشــخصات فــوق از مبلــغ ســی
و دو میلیــارد و پانصــد کیلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهاد شــده از طــرف خریــدار فروختــه مــی
شــود مزایــده بــا مشــخصات فــوق از ســاعت  9صبــح الــی  12ظهــر روز ســه شــنبه مــورخ  99/7/15در ردیــف شــعبه
اول اجــرای ثبــت رشــت انجــام مــی پذیــرد و طالبیــن مــی تواننــد در روز و ســاعت مقــرر جهــت خریــد و شــرکت در
جلســه مزایــده حضــور بهــم رســانند الزم ب ذکــر اســت پرداخــت و کلیــه بدهــی هــای مربــوط بــه اب بــرق گاز اعــم
از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتیکــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتی
و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده
برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزنیــه هــای فــوق از محــل مــازاد منــوط
بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار در جلســه مزایده اســت
برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت  5روز از تاریــخ مزیــاده بــه حســاب صنــدوق
ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتیکــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلغ
مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد و در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه
اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد ملــک مــورد رهــن برابــر نامــه شــماره  99/1/27-99/14/1703وکیــل
بســتانکار ( تامیــن اندیــش پــارس ) ملــک دارای بیمــه مــی باشــد 1556تاریــخ انتشــار 99/06/31
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