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مالف 10374
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/11:

تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/26:

آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-سری دوازدهم سال 1400
در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  -13آئین نامه اجرایی
قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امال ک رامیان منجر به
صدور رای جهت صدور سند مالکیت گردیده اند در دو نوبت به شرح ذیل آ گهی میشود .
-1رای شماره  140060312010001150پرونده کالسه  1400114412010000143تصرفات مفروزی و مالکانه آقای محمدعلی
شهرکی فرزند نورالدین به ش.ش  1093و کدملی  3671259140دائر بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  255/60مترمربع در قسمتی از پال ک شماره  167فرعی از  -1اصلی واقع در بخش 8
حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال ملک بالواسطه از مالک رسمی آقای اسداله گنجی جامع شورانی (احدی از ورثه بنام
جمشید گنجی جامه شورانی)
در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آ گهی و در روستاها از تاریخ الصاق
در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره ثبت اسناد و امال ک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امال ک رامیان تحویل دهد .در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم
قطعی دادگاه است .در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/2/26 :مالف 8292
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/10 :
هادی عطایی مقدم
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامیان
=======================================================

چیفآرشیتكت

جهت كار در دفتر طراحی نیازمندیم

خ ت 1401-2-21-11

محدوده شهرك صنعتی خاوران

33287478 -09127200594
خ ت 1401-2-11-106

خ ت 1401-2-21-12
خ ت 1401-2-19-12

به یک جراح دندانپزشک
محدودهمشیریهنیازمندیم

 09124757701و 33495102

خ ت 1401-2-21-13

با پروانه تهران

خ ت 1401-2-26-17

خ ت 1401-2-17-108

خ ت 1401-2-18-1

به دو نفر آقا مسلط به نرم افزار
چیف آرشیتکت
جهت کار در دفتر طراحی نیازمندیم
محدوده شهرک صنعتی خاوران
33287478 -09127200594

خ ت 1401-2-18-2

خ ت 1401-2-26-18

خ ت 1401-2-18-3

خ ت 1401-2-20-7

خ ت 1401-2-20-6

خ ت 1401-2-6-85

خ ت 1401-2-20-8
خ ت 1401-2-26-19

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره140060301078002372مورخ1400/12/24هیاتموضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید نوری فرزند حسن به شماره
شناسنامه  428صادره از بوئین زهرا در ششدانگ عرصه یک قطعه
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  114/12متر مربع در قسمتی از
عرصه پال ک  1361فرعی از  2اصلی واقع در بخش  12تهران خریداری از
مالک رسمی آقای علی زندیه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی 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 خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی
استدر صورتانقضایمدتمذکور وعدموصولاعتراضطبقمقررات
سندمالکیت صادر خواهد شد.

خداداد بشیری – رئیس ثبت اسنادو امالک

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/2/11
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/2/26

م الف 10377

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره -140060327100000605هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای/خانم اصغر احمدخانی فرزند نبی اله به ش.ش  896صادره از زنجان در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  42/5مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  3354فرعی از  5299اصلی واقع در بخش یک زنجان
خریداری از مالک رسمی خانم حمیده نصیری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
بهفاصله15روز آ گهیمیشود در صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/2/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/26 :
علیرضا محمدی-رئیس ثبت اسناد وامالک زنجان
===========================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
برابررایشماره13960318004004005082مورخه1397/12/11موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار تصرفات مالکانه بهزاد زمانی برسری فرزند داود مورد تائید قرار گرفت.
-1ششدانگ یکباب خانه و محوطه به مساحت  124/48مترمربع به شماره پالک فرعی  2057مفروز از پالک شماره  337از
اصلی19واقعدر کلورز بخش 20گیالناز مالکیتاسماعیلمجتهدزادهوغیروبهآدرسشهرستانرودبار-کلورز محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/26 :
مالف 91
رئیس ثبت اسناد رودبار-علیرضا اکبری گیگاسری
=======================================================

خ ت 1401-2-22-16

اجاره دهنده کمپرسور بادی بدون صدا
تعمیرات چاههای آب و فاضالب
نصب پمپ  ،فروش کبل و بلوک
حفاری چاه عمیق و نیمه عمیق
زهکشی ساختمانی و امور بنایی
با قیمت مناسب
محمدی 09120260422 – 09196020721

خ ت 1401-2-22-17

خ ت 1401-2-25-16

رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران
منوچهر کاظم اصالنی

خ ت 1401-2-8-89

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده شرکت کشت و صنعت
اگدام (سهامی خاص) ثبت شده
بشماره 20689و شناسه ملی 10100662362
بدینوسیلهاز کلیهسهامدارانشرکتدعوتبعملمیآید
تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که
رأسساعت9صبحمورخ1401.03.09در محلدفترمرکزی
شرکت تشکیل می گردد  ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
 -1انتخاب اعضاء هیئت مدیره و سمت ها و صاحبان امضاء
مجاز شرکت
هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت ا گدام
(سهامی خاص)

خ ت 1401-2-10-100

خ ت 1401-2-10-101

خ ت 1401-2-10-102

تاریخ انتشار 1401/2/24
خ ت 1401/2/24

آگهی تغییرات شرکت باروس صنعت آیریا شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  52142و شناسه ملی  14008975598به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/01/31
تصمیماتذیلاتخاذشد-:بهموضوعشرکتمواردذیلالحاقیافت
ومادهمربوطهدراساسنامهاصالحگردید:تستوکالیبراسیونکلیه
تجهیزاتاندازهگیریادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارساداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز ()1316308

خ ت 1401-2-10-103

خ ت 1401-2-24-15

نظر به اینکه به موجب رای شماره  140160301147000103مورخ  1401/1/24منضم
به نامه شماره  140160301147000104مورخ  1401/1/24هیات حل اختالف موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
1390/9/20مستقردر ادارهثبتاسنادوامال کزیبادشتتصرفاتمالکانهمفروزی
آقای زین العابدین رضائی خیرآبادی فرزند حسین به ش.ش  1صادره از نجف آباد
دارنده کدملیشماره1091900590متقاضیپرونده کالسه1398114401147000073
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 121/95
مترمربعواقعدر بخشدهتهرانحوزهملکزیبادشتجزءپال کثبتی494فرعیاز 4
اصلیثبتشده کهذیلثبتوصفحه49دفتر-482امال کبهنامآقاینصرالهثقفی
ثبتوسندمالکیتبهشمارهچاپی 323650صادر وتسلیم گردیدهوسپستمامی
مورد ثبت برابر سند قطعی شماره  4172مورخ  1336/12/12دفترخانه  126تهران
به آقای ایر ج خواجه زاده انتقال یافته است و مساحت های زیادی از طریق ماده
 147و  -148اصالحی قانون ثبت از پال ک فوق منتز ع و منجر به صدور سندمالکیت
گردیدهوتا کنونطبقتبصرهذیلماده36آئیننامهقانونثبتپال کموصوفتعیین
حدودومساحتباقیماندهنگردیدهاستومتعاقباقطعهفوقبهموجبسندعادی
به متقاضی وا گذار شده است براساس گزارش کارشناسان و مدارک ابرازی مورد
تائید قرار گرفته و رای شماره  139960301147001936مورخ  1399/12/10از هیات
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی صادر
شده است .لذا به علت خریداری به موجب اسناد عادی مراتب در اجرای ماده 3
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده
 -13آئین نامه اجرائی آن در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که
شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت به نام متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف مدت یکماه ازتاریخ
تسلیماعتراضمبادرتبهتقدیمدادخواستبهدادگاهعمومیمحلنمایدو گواهی
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند که در این صورت اقدامات
ثبتموکولبهارائهحکمقطعیدادگاهاست.در صورتی کهاعتراضدر مهلتقانونی
واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه
نکندادارهثبتاسنادوامال کزیبادشتبراساسرایصادرهاز هیاتمذکور عملیات
ثبتی را ادامه و مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود .مع ذالک صدور سند
مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

به دو نفر آقا مسلط به نرم افزار

خ ت 1401-2-11-105

آگهی تغییرات شرکت مروارید صید جنوب مکران سهامی خاص به
شمارهثبت1939وشناسهملی14008895440بهاستنادصورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1400/07/05تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :آقای ستار سمیعی به شماره ملی 0945969368
به عنوان بازرس اصلی و خانم سارا اله دو به عنوان بازرس علیالبدل
برایمدتیکسالانتخابشدند.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستان
سیستان و بلوچستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
چابهار ()1317572

آ گهی ابالغ مفاد رای موضوع
ماده سه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خت 1401/1/23-24

66712269-09121445155-66724097-66710276

خ ت 1401-2-17-109

آگهی تغییرات شرکت بهخواب شرق طوس شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  40828و شناسه ملی
 10380566754به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1399/11/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای
سیدعلیرضابهنامجعفرنیاکدملی09427788974:به
سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد کاظم بهنام
جعفرنیا کد ملی 0942745681 :به سمت عضو هیئت
مدیره و مدیر عامل آقای سید محمد بهنام جعفرنیا کد
ملی 0941138658 :به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقایسیدعباسبهنامجعفرنیاکدملی5228934456:
به سمت  :عضو هیئت مدیره شرکت تا تاریخ 1401/10/1
انتخاب گردیدند  .کلیه اوراق بهادارو تعهد آور رسمی
وبانکیباامضایمشترکمدیرعاملویکیازاعضاءهیئت
مدیرههمراهبامهرشرکتمعتبرخواهدبودادارهکلثبت
اسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکتها
و موسسات غیرتجاری مشهد ()1317592

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ م یگردد.

خ ت 1401-2-5-80

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه آینده روشن سپهر البرز شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  72035و شناسه ملی  14009112102به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1401/02/18وبرابر نامه شماره
 1401/17314مورخ  1401/2/18شرکت بیمه البرز تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضاء هیئت مدیره به مدت 2سال عبارتند از. 1 :خانم سمانه باقری شاندیز به
شماره ملی  0920182844به سمت رئیس هیات مدیره . 2خانم مریم باقری
شاندیز به شماره ملی  0934944415به سمت نایب رئیس . 3آقای حمیدرضا
کابلیان شاندیز به شماره ملی  1060358069به سمت مدیر عامل و عضو هیئت
مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،
قراردادها،عقوداسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء
مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد  .آقای سید میالد رنگرز
به شماره ملی  0923956352به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد ثنائی به
شماره ملی  0947113241به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی
انتخاب گردید .روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت نشر آگهی انتخاب شد.
صورت های مالی شرکت منتهی به سال 1400مورد تصویب قرار گرفت .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مشهد ()1317594

خت1401/ 1/31- 65

کیش ،خیابان سنایی (مجتمع بانکها) ،بعد از بازار کیش ،برج اداری درسا ،امال ک اعتماد

چلوکبابها :کوبیده ،کوبیده کمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشکپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه کوشک  -خیابان صادق  -پالک 14

با رعایت کامل
پروتکلهایبهداشتی

خ ت 1401-2-18-5

(جزیره کیش)

رستوران
ـتکگلپا

 14شوال  16 1443می 2022

خت1401-2-1-60

سال سیو هفتم

7

دو شنبه  26اردیبهشت 1401

خ ت 1401-2-22-14

آگهی تغییرات شرکت پخش مدبران کوشای ایرانیان شرکت سهامی خاص به

شمارهثبت472476وشناسهملی14004928845بهاستنادصورتجلسهمجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1400/12/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی البرز پندار با شناسه ملی  14009872313و

شماره ثبت  31244به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمصطفی الوانکار با شماره

ملی  0049600885به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1316773

خ ت 1401-2-22-15

