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آگهی تسلیم سند مالکیت مشاعی
نظر به اینکه سـند مالکیت ششـدانگ یک قطعه زمین محصور بمسـاحت 74/419 
مترمربـع بشـماره 12 فرعـی از 3405 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از اصلـی مذکـور 
واقـع در بخـش 3 تهـران کـه ذیـل ثبـت 9463 صفحـه 433 و 429 دفتـر 77 بنـام 
مالکیـن اولیـه ثبـت و صـادر گردیـده اسـت سـپس برابـر سـند قطعـی شـماره 65224 
بـه سـه  نسـبت  عادلـه طایفـه طالقـان  بـه  تهـران  دفتـر 230  مـورخ 09/05/1373 
دانـگ مشـاع و رفیقـه غـازی بیـات و کیـان فیـروز بخـت هـر یـک نسـبت بـه یـک و 
نیـم دانـگ مشـاع منتقـل گردیـده اسـت سـپس برابـر گواهـی حصـر وراثـت شـماره 
9809971260100542 مـورخ 06/05/1398 شـعبه 2601 مجتمـع 27 شـورای حـل 
اختـاف تهـران خانـم عادلـه طایفـه طالقـان فـوت نمـوده کـه تنها ورثه نامبـرده ناهید 
طالقـان  طایفـه  ناهیـد  خانـم  بدرخواسـت  توجـه  بـا  اینـک  میباشـد  طالقـان  طایفـه 
صـدور  خواسـتار   21/10/1399 مـورخ   139985601049023416 شـماره  بـه  وارده 
سـند سـهم مشـاعی را نمـوده اسـت کـه اعـام نمـوده سـند مالکیـت در یـد احـد از 
مالکیـن مشـاعی بنـام کیـان فیـروز بخـت بـوده کـه نامبـرده طـی نامـه وارده بـه مـورخ 
07/10/1399 اعـام نمـوده در نـزد اینجانـب نبـوده و در نـزد سـایر مالکیـن مشـاعی 
میباشد از آوردن آن امتناع ورزیده است، مقتضی سایر مالکین مشاعی که دارنده 
سـند مالکیـت فـوق میباشـند در صـورت اعتـراض بمـدت 10 روز از تاریـخ انتشـار ایـن 
آگهـی بـه ایـن واحـد ثبتـی مراجعـه نماییـد. بدیهـی اسـت پـس از انقضـا مـدت ایـن 

اداره نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت سـهمی متقاضـی اقـدام خواهـد نمـود.
مجید زاهدی منش – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران

م الف 17648 / شناسه آگهی 1098580  

آگهی فقدان سند مالکیت
مورخـه   59875 شـماره  وکالتنامـه  برابـر  عادلـی  مهـدوی  سـعید  محمـد  آقـای 
1399/11/4 دفترخانـه 519 تهـران از طـرف آقـای پیـام نیـک فرجـام ضمـن ارائـه دو 
رمـز  و   139902152613000562 یکتـا  بشـماره  مصـدق  محلـی  استشـهادیه  بـرگ 
 519 دفترخانـه  مورخـه 99/11/4  ترتیـب 44354  شـماره  و   – تصدیـق 854373 
مسـکونی  آپارتمـان  یکدسـتگاه  ششـدانگ  مالکیـت  سـند  کـه  اسـت  مدعـی  تهـران 
واقـع در غـرب طبقـه سـوم قطعـه 7 تفکیکـی بمسـاحت 69/20 مترمربـع بانضمـام 
ششـدانگ یکواحـد پارکینـگ قطعـه 3 بمسـاحت 11 مترمربـع واقـع در شـرق پارکینـگ 
دو و ششـدانگ یکبـاب انبـاری قطعـه 3 بمسـاحت 1/70 مترمربـع واقـع در زیرزمیـن 
دوم بشـماره 30197 فرعـی از 116 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 19065 فرعـی از 
اصلـی مذکـور بخـش 11 تهـران ذیـل ثبـت 291915 صفحـه 132 دفتـر 1158/2 امـاک 
ثبـت و سـند مالکیـت بشـماره چاپـی 431206 بنـام لطیفـه منظـری صـادر و تسـلیم 
گردیـده اسـت. سـپس ششـدانگ برابـر سـند قطعـی 2540 مورخـه 83/2/17 دفتـر 

628 تهـران بـه پیـام نیـک فرجـام انتقـال یافـت.
بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده 
اسـت لـذا مراتـب باسـتناد تبصـره یـک اصاحـی مورخـه 2/9/72 مـاده 120 – آییـن 
انجـام  تـا چنانچـه کسـی مدعـی  آگهـی مـی شـود  نوبـت  یـک  ثبـت در  قانـون  نامـه 
معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد فـوق و یـا وجـود سـند مالکیـت مذکـور 
نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز بـه ایـن منطقـه 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم 
و رسـید دریافـت نماییـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مهلـت 
مزبـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات 

اقـدام خواهـد شـد
رونوشت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( 

محمد گلباغی – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران
م الف 17659 / شناسه 1098866

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم/آقـای سـکینه ملـک پـور نـور بخـش اصالتـا/ طـی وارده شـماره 450407040 
مورخ 99/11/14 تسلیم استشهادیه گواهی امضا به شماره 2855 مورخ 99/11/14 
دفترخانـه 1596 تهـران تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده و مدعـی اسـت 
سـند مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان پـاک 369 فرعـی از 1644 واقـع در 
بخش ده تهران به مسـاحت 40.02 مترمربع بانضمام انباری به مسـاحت 7.54 در 
مالکیـت سـکینه / ملـک پورنوربخـش فرزنـد محمـد شـماره شناسـنامه 16924 تاریـخ 
تولـد 1333 صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 0058821236 بـا جـز سـهم 6 از کل 
سـهم 6 بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان عرصـه و اعیـان، موضـوع سـند 
مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 063612 سـری د سـال 93 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 
الکترونیـک O 139420301045028264 کـه در صفحـه 20 دفتـر امـاک جلـد 3391 
ذیـل شـماره 636099 ثبـت گردیـده اسـت. و بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده لـذا 
مراتب در اجرای تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
گـردد تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه آن و یـا وجـود سـند مالکیت 
مذبـور نـزد خـود باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود 
را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم نماید تا مورد 
رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت چنانچـه در مهلـت مقـرر اعتراضـی واصـل نگـردد 

المثنـی سـند مالکیـت مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم مـی گـردد
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان امام )سره(

امیر تفرقی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران
م الف 17650 / شناسه آگهی 1098819

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

بدینوسیله به منصور عبدالمنافی به نشانی تهران – شهر زیبا – خ فیروزه – پ 68
اباغ میشود که بانک سرمایه جهت وصول طلب خود به مبلغ 219/539/567/016 
تـا روز وصـول طبـق  تاریـخ مذکـور  از  تاریـخ 99/02/29 و  تـا  ریـال اصـل و خسـارت 
مقـررات بـه موجـب قـرارداد شـماره 92/11/17 – 1010 – 11 – 888170 – 1 علیـه شـما 
اجرائیـه صـادر نمـوده و پرونـده اجرائـی بکاسـه 9900209 در ایـن اداره تشـکیل شـده 
و طبـق گـزارش مـورخ 99/03/20 مأمـور مربوطـه آدرس شـما بشـرح متـن سـند فـوق 
شـناخته نشـده و آدرس فعلـی شـما نیـز بـرای ایـن اجـرا مشـخص نمیباشـد لـذا طبـق 
مـاده 18 آییـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیـه یـک مرتبـه در یکـی از جرائد کثیراالنتشـار آگهی 
میشـود چنانچـه ظـرف مـدت 10 روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی که روز اباغ محسـوب 
میگـردد نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقدامـی ننمائید عملیات اجـرای طبق مقررات 

ادامـه خواهـد یافت.
رئیس اداره دوم اجرای اسناد رسمی – علینژاد
م الف 17651 / شناسه آگهی 1098820

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
بدینوسـیله بـه علـی احمـدی و نجمـه زرجـو بـه نشـانی تهـران شـهرک غـرب انتهـای 

بلـوار دادمـان خ گل افشـان خ ایوانکـی غربـی پـاک هشـت طبقـه دو
و شـرکت آسـیان تجارت )سـهامی خاص( به نشـانی پاسـداران بوسـتان دوم گیان 
بـن بسـت سـهی پـاک یـک ط 5 ابـاغ میشـود کـه بانـک سـرمایه شـعبه پاسـداران 
جهـت وصـول طلـب خـود بـه مبلـغ 274/157/009/313 ریـال اصـل و خسـارت تـا 
بـه موجـب  تـا روز وصـول طبـق مقـررات  تاریـخ مذکـور  از  تاریـخ 97/08/26 و  تـا 
قـرارداد شـماره 4 – 31031007 – 11 -1057 مـورخ 92/12/14 علیـه شـما اجرائیـه 
اداره تشـکیل شـده و  ایـن  صـادر نمـوده و پرونـده اجرائـی بکاسـه 9702100 در 
طبـق گـزارش مـورخ 98/01/17 مأمـور مربوطـه آدرس شـما بشـرح متـن سـند فـوق 
شـناخته نشـده و آدرس فعلی شـما نیز برای این اجرا مشـخص نمیباشـد لذا طبق 
مـاده 18 آییـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیـه یـک مرتبـه در یکـی از جرائـد کثیراالنتشـار 
آگهـی میشـود چنانچـه ظـرف مـدت 10 روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه روز ابـاغ 
محسـوب میگـردد نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقدامی ننمائیـد علمیات اجرائی 

برابـر مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد. 
رئیس اداره دوم اجرای اسناد رسمی – شهریار 
 م الف 17654 / شناسه آگهی 1098822

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای شـهباز شـهبازی مقـدم طبـق وکالتنامـه شـماره 26172 مـورخ 99/7/14 و 26158 مـورخ 99/7/7 دفتـر 554 تهـران از طـرف آقایـان عبـاس و عزیزالـه و حشـمت الـه 
و خانـم فروزنـده همگـی بیضائـی طـی وارده 139985601045028065 مـورخ 99/8/10 و 139985601045036701 مـورخ 99/10/15 و 139985601045036702 مـورخ 
99/10/15 و 139985601045036704 مـورخ 99/10/15 و 139985601045036706 مـورخ 99/10/15 بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی کـه گواهـی امضـای شـهود 
آن طی شـماره 10637 و 10638 مورخ 99/7/14 دفتر اسـناد رسـمی 554 تهران ثبت گردیده اسـت مدعی اند که سـند مالکیت 4/8 دانگ مشـاع از شـش دانگ پاک 

ثبتـی 1001 فرعـی از 2 اصلـی مفـروز مجـزی شـده از 262 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 10 تهـران کـه بـه عنـوان یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت 265/50 مترمربـع 
1- ذیل ثبت 91854 صفحه 285 دفتر 615 به شماره چاپی 3/239685 بنام عباس بیضائی 1/2 دانگ مشاع به استثنا ثمنیه اعیانی آن 

2- ذیل ثبت 227690 صفحه 441 دفتر 1463 به شماره چاپی 3/239687 بنام عزیز اله بیضائی 1/2 دانگ مشاع به استثنا ثمنیه اعیانی آن
3- ذیل ثبت 227691 صفحه 445 دفتر 1463 به شماره چاپی 3/239688 بنام حشمت اله بیضائی 1/2 دانگ مشاع به استثنا ثمنیه اعیانی آن

4- ذیل ثبت 227693 صفحه 453 دفتر 1463 به شماره چاپی 3/239690 بنام فروزنده بیضائی 0/6 دانگ مشاع به استثنا ثمنیه اعیانی آن می باشد
5- ذیـل ثبـت 227692 صفحـه 449 دفتـر 1463 بـه شـماره چاپـی 3/239689 بنـام منیـره بیضائـی 0/6 دانـگ مشـاع بـه اسـتثنا ثمنیـه اعیانـی آن مـی باشـد نامبـرده نیـز 

بموجـب حصـر وراثـت 73 – 62 – 927 مـورخ 73/9/13 شـعبه 82 فـوت نمـوده وراث وی کمافـرض الـه متقاضیـان تقاضـای المثنـی و جـواد بیضائـی مـی باشـند.
4- ذیـل ثبـت 227694 صفحـه 447 دفتـر 1463 بـه شـماره چاپـی 3/239691 بنـام ربابـه خانـم بعنـوان ثمنیـه اعیانـی آن مـی باشـد کـه نامبـرده نیـز بموجـب حصـر وراثـت 
68 – 62 – 927 مـورخ 68/8/14 شـعبه 82 فـوت نمـوده وراث وی کمافـرض الـه مـی باشـند کـه متقاضیـان سـند المثنـی وراث دو نفـر اخیـر مـی باشـند مراتـب بـا توجـه به 
اینکـه اعـام نمودنـد اصـل سـند مالکیـت نـزد جـواد بیضائـی از جملـه وراثیکـه تقاضـای صـدور سـند المثنـی ننمـوده اسـت می باشـد طـی اخطـار 139985601045037907 
مـورخ 99/1023 بـه وی اعـام شـده و در مهلـت مقـرر نسـبت بـه عـودت سـند المثنـی اقـدام نشـده اسـت متقاضیـان تقاضـای المثنـی منیـره و جواد بیضائی می باشـند که 
متقاضیـان اعـام نمودنـد اصـل سـند مالکیـت ایشـان و متوفیـان بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت لـذا مراتـب باسـتناد مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یک نوبت 
آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت و یـا در اختیـار داشـتن سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت 10 روز از انتشـار ایـن آگهـی بـه ایـن 
منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت اقـدام نمایـد بدیهـی اسـت در ایـن صـورت پـس از تنظیـم صـورت مجلـس اصـل سـند مالکیـت بـه ارائـه 
کننـده مسـترد خواهـد شـد و صـدور المثنـی سـند مالکیـت منـوط بـه ارائـه دادنامـه از مراجـع ذیصـاح قضایـی خواهـد بـود و پـس از انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم هـر گونـه 

اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت بـه صـدور المثنـی سـند مالکیـت اقـدام خواهـد نمود.
رونوشت: ستاد محترم اجرایی فرمان امام )ره( 

امیر تفرقی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران
م الف 17655 / شناسه آگهی 1098823

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم امانـه خاتـون نـوری اقـدم بوکالـت از طـرف خانـم سـکینه شـهر بابکـی طبـق 
وکالتنامه شـماره 361 – 1382/02/16 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 2 پاکدشـت 
برابـر تقاضـای وارده شـماره 139985601054029504 – 1399/10/22 بـا تسـلیم 
 1399/10/21 مـورخ   9954 و   9953 شـماره  ذیـل  مصـدق  استشـهادیه  بـرگ  دو 
دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 17 پاکدشـت بـا اعـام ایـن کـه: سـند مالکیـت سـه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع قطعه 2348 
تفکیکـی پـاک 2365 فرعـی از 38 – اصلـی مفـروز از شـماره 79 فرعـی از 2 فرعـی 
از 38 اصلـی واقـع در قریـه حصـار امیـر بهنـام پازوکـی ذیـل ثبـت شـماره 240682 
صفحـه 345 دفتـر 79 – امـاک بـا سـریال چاپـی 2/652572 بنـام علـی برجیـان 
ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت بعـد مـع الواسـطه طبـق سـند قطعـی شـماره 
54891 مـورخ 1357/09/12 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 95 شـهر تهـران بـه 

سـکینه شـهر بابکـی منتقـل شـد
مدعی گردیده که اصل سـند مالکیت به علت مفقودی در کانتری مفقود گردیده 
اسـت طی درخواسـت وارده فوق تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت پاک مذکور 
را نمـوده اسـت بدینوسـیله در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه اصاحـی قانـون ثبـت 
)مصـوب 80/11/8( مراتـب در یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار آگهـی میشـود 
تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت 10 روز پـس از انتشـار این آگهی 
اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره ثبـت 
اسـناد و امـاک خـاوران تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضا 
مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات، المثنـی سـند مالکیـت صـادر و 

تسـلیم خواهـد شـد%
رونوشت: به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطاع

غضنفری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خاوران
م الف 17656 / شناسه آگهی 1098824

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظـر بـه اینکـه خانـم شـها کریـم زاده بـا ارایـه وکالتنامـه شـماره H19E295UKLCK مـورخ 1399/7/3 دفتـر حفاظـت جمهـوری اسـامی ایـران – واشـنگتن بـا اعـام گـم شـدن 
سـند مالکیت ملک مورد آگهی با تسـلیم استشـهادیه گواهی امضاء شـده ذیل شـماره 63734 مورخ 1399/11/8 دفترخانه 331 تهران طی درخواسـت وارده شـماره 36554 

مـورخ 1399/11/8 تقاضـای صـدور سـند المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده اسـت کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیر آگهـی می گردد
1- نام و نام خانوادگی مالک: خانم شهرزاد کریم خان زند

2- شماره پاک: 2206 فرعی 3101 اصلی واقع در بخش 11 تهران
3- علت گم شدن: اسباب کشی

4- خاصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان واقـع در طبقـه اول بـه شـماره 2206 فرعـی از 3101 اصلـی مفـروز و مجـزا 
شـده از 446 فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه 2 واقـع در بخـش 11 حـوزه ثبـت ملـک قلهـک تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 108.14 مترمربـع بنـام شـهرزاد کریـم خـان زنـد 
فرزنـد علـی شـماره بعنـوان مالـک سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان عرصـه و اعیـان، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 172369 سـری سـال که در 
صفحـه 85 دفتـر امـاک جلـد 1259 ذیـل شـماره 34989 ثبـت گردیـده اسـت. لـذا بـا توجـه بـه اعـام فقـدان سـند مالکیـت ملـک فـوق الذکـر و درخواسـت صـدور المثنـی 
آن مراتـب اعـام تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن اگهـی ذکـر نشـده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد بایـد 
تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض 
نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد. 

رونوشت: دفاتر اسناد رسمی جهت اطاع رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام جهت اطاع
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران
م الف 17657 / شناسه آگهی 1098833

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه خانـم گلیـن نوبخـت اصالتـا بـا اعـام مفقـود شـدن سـند مالکیـت ملـک 
 –  79427 شـماره  ذیـل  شـده  امضـاء  گواهـی  استشـهادیه  تسـلیم  بـا  آگهـی  مـورد 
99/10/15 دفترخانه 343 تهران و درخواسـت وارده 22940 – 99/10/15، تقاضای 
صـدور سـند المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده اسـت، مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن 

نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد
نام و نام خانوادگی مالک و میزان مالکیت: گلین نوبخت – ششدانگ

شماره پاک: 3745/3220
علت گم شدن: سهل انگاری

خاصه وضعیت مالکیت:
سـند مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان پـاک 3745/3220 قطعـه 14 تفکیکی 
ذیـل  واقـع در سـمت جنـوب غربـی طبقـه 3  بخـش 3 بمسـاحت 70.14 مترمربـع 
ثبـت 94733 صفحـه 25 دفتـر 661 بنـام سـتاد اجرایـی فرمـان امـام )ره( ثبـت و بـا 
شـماره چاپی 782697 صادر گردیده اسـت. سـپس برابر سـند انتقال قطعی شـماره 
48519 مـورخ 86/2/20 دفتـر 345 تهـران بنـام گلیـن نوبخـت منتقل گردیده اسـت. 
و سـپس ششـدانگ برابر سـند رهنی شـماره 13008 مورخ 86/9/4 دفتر 546 تهران 

در رهـن بانـک مسـکن شـعبه فاطمـی میباشـد
لـذا بـا توجـه بـه اعـام فقـدان سـند مالکیـت ملـک فـوق الذکـر و درخواسـت صـدور 
المثنـی آن مراتـب اعـام تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه 
در قسـمت چهـارم ایـن آگهـی ذکـر نشـده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می 
باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود 
را  ضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت 
مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه 
ارایـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی 

تسـلیم خواهـد کـرد
رونوشت به: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(

رونوشت به دفاتر اسناد رسمی
مجید زاهدی منش – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران
م الف 17658 / شناسه آگهی 1098855

مفقودی
بـه  فاخـر  فرزنـد  عسـکری  مریـم   ) ربـاب   ( اینجانـب  التحصیلـی  فـارغ  مـدارک 
مقطـع  در  خرمشـهر  از  صـادره   1829642022 ملـی  کـد   2 شناسـنامه  شـماره 
اسـامی  آزاد  دانشـگاه  واحـد  از  صـادره  قضایـی  حقـوق  رشـته  پیوسـته  کارشناسـی 
. باشـد  مـی  اعتبـار  فاقـد  و  اسـت  گردیـده  مفقـود    78/4/15 بتاریـخ   بوشـهر 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد بوشهر به نشانی 
استان بوشهر ، شهر بوشهر ، خ باغ زهرا  روبروی آتش نشانی ارسال نمایند . 

شهریار

اخطار اجرائی
مشـخصات محکـوم علیـه  : فضـل الـه بیـادار فرزنـد ایـوب شـغل آزاد  مجهـول المـکان 
مشخصات محکوم له: امیر حسین شاهی راوندی با وکالت محمدرضا خراط زاده فرزند 
ماشـااله شـغل بازنشسـته به نشـانی کاشـان بلوار الغدیر غدیر دوم دفتر وکالت محکوم 
بـه بـه موجـب رای حضـوری شـماره 549/97  تاریـخ 97/11/2 حـوزه  11  شـورای حـل 
اختـاف شهرسـتان  کاشـان  ) بـه موجـب رای شـماره 500300 تاریـخ 99/4/25 شـعبه 
2 دادگاه عمومـی کاشـان ( کـه قطعیـت یافتـه اسـت.محکوم علیـه محکـوم اسـت بـه : 1 – 
پرداخـت مبلـغ 127/500/000 ریـال بابـت اصـل خواسـته 2- پرداخـت مبلـغ 1/993/750 
ریـال بابـت خسـارت دادرسـی 3- پرداخـت خسـارت تاخیـر تادیـه از تاریـخ سررسـید اخـت 
هزینه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 5- پرداخت نیم عشر دولتی ماده 34 قانون اجرای 
احـکام :همینکـه اجرائیـه بـه محکـوم علیـه ابـاغ شـد محکـوم علیـه مکلف اسـت ظرف ده 
روز مفـاد ان را بـه موقـع اجـرا بگـذارد یـا ترتیبـی بـرای پرداخـت محکـوم بـه بدهـد یـا مالـی 
معرفی کند که اجرای حکم و اسـتیفا محکوم به از ان میسـر باشـد و در صورتی که خود 
را قـادر بـه اجـرای مفـاد اجرائیـه ندانـد بایـد ظـرف مهلـت مزبـور صـورت جامـع دارایـی خود 

را بـه قسـمت اجـرا تسـلیم کنـد و اگـر مالـی نـدارد صریحـا اعـام نمایـد . 
حوزه11   شورای حل اختالف شهرستان  کاشان

آگهی تحدید حدود اختصاصی

تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پاک 686 فرعی از 2744 اصلی 
بخـش3 شهرسـتان سـنندج بـه مسـاحت 1415 مترمربـع کـه در تصـرف آقـای بهـزاد 
ضـروری قـرار دارد را مسـتند بـه مـواد 14و 15 قانـون ثبـت مـورخ 99/12/26 راس 
سـاعت9 صبح به عمل خواهد آمد. لذا بدینوسـیله از مجاورین و صاحبان حقوقی 
دعـوت مـی شـود کـه در سـاعت تعییـن شـده فـوق در محـل حاضـر و در صورتـی کـه 
اعتـراض بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاعـی داشـته باشـند از تاریخ تنظیـم صورت مجلس 
تحدیـدی لغایـت سـی روز اعتـراض خـود را کتبـا و مسـتقیما بـه ایـن اداره تسـلیم 
نماینـد. ضمنـا متذکـر مـی گـردد کـه برابـر بـا مـاده 86 آئیـن نامه اصاحـی قانون ثبت 
معتـرض ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره بایـد بـا مراجعـه بـه دادگاه 
نسـبت بـه تقدیـم دادخواسـت اقـدام و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره 
ارائـه نمایـد در غیرایـن صـورت بـا رعایـت مقـررات عملیات ثبتـی ادامه خواهد یافت.

تاریخ انتشار:1399/12/6
رئیس ثبت منطقه1 سنندج-بهنام قبادی م/الف160385  

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد ایران فرد / وکالتا به شـرح سـند وکالت 34404 – و 34363 – 99/11/14 و 99/11/5 تاییدیه شـماره 413 – 99/11/29 دفترخانه 746 تهران با اعام مفقود شـدن سـند مالکیت ملک مورد 
آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده ذیـل شـماره 8922 – 99/2/17 دفترخانـه 746 تهـران و درخواسـت وارده 26144 – 99/11/25، تقاضـای صـدور سـند المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده اسـت، مراتـب در 

اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیر آگهـی می گردد.
نام و نام خانوادگی مالک و میزان مالکیت: بانک مسکن – ششدانگ 

شماره پاک: 3776/619
علت گم شدن: جابجایی
خاصه وضعیت مالکیت:

سند کاداستری ششدانگ زمین با بنای احداثی پاک 3776/619 )8 و 7 فرعی از 3776( بخش 3 بمساحت 1012.06 مترمربع بنام بانک مسکن ثبت و با شماره چاپی 922293 صادر گردیده است.
لذا با توجه به اعام فقدان سـند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواسـت صدور المثنی آن مراتب اعام تا هر کس نسـبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسـمت چهارم این آگهی ذکر نشـده یا مدعی وجود 
سـند مالکیت نزد خود می باشـد باید تا ده روز پس از انتشـار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسـد و یا در 

صورت اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارایه نشـود اداره ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد.
رونوشت به: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(

رونوشت به دفاتر اسناد رسمی
مجید زاهدی منش – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران
م الف 17653 / شناسه آگهی 1098821

آگهی مناقصه مرحله دوم )نوبت دوم( فضای سبز شهرداری به صورت سود مدیریتی
شـهرداری دهـگان در نظـر دارد بـه اسـتناد مجـوز شـماره 379 مـورخ 99/9/26 شـورای اسـامی محتـرم شـهر دهـگان و مصوبـه 6534/1/7091 فرمانـداری محتـرم نسـبت بـه واگـذاری انجـام امـورات 

تامیـن نیـروی مـورد نیـاز واحدهـای فضـای سـبز بـه مـدت 10 مـاه در بیـن شـرکت هـای خدماتـی واجـد شـرایط و دارای تاییدیـه وزارت کار از طریـق مناقصـه عمومـی بصـورت سـود مدیریتـی اقـدام نمایـد.
1- متقاضیان می توانند از چهارشـنبه تاریخ 99/12/6 نسـبت به اخذ اسـناد مناقصه و آگاهی از شـرایط دیگر شـرکت در مناقصه به شـهرداری مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشـنبه مورخ 

99/12/18 پیشـنهادات خویش را به واحد امور قراردادها شـهرداری تسـلیم نمایند.
2- متقاضیان ملزم می باشـند در این مبلغ 200/000/000 ریال معادل بیسـت میلیون تومان بابت سـپرده تضمین شـرکت در مناقصه ضمانتنامه معتبر بانکی تهیه و همراه اسـناد طبق بند سـه آگهی تحویل 

شهرداری نمایند.
3- داوطلب شرکت کننده مناقصه باید پیشنهاد خود را در پاکت سربسته و الک و مهر شده که محتوی سه پاکت جداگانه الف و ب و ج است تحویل شهرداری نماید. محتوی پاکت الف ضمانتنامه 
یـا فیـش واریـزی و پاکـت ب شـامل اسـناد مناقصـه )مهـر و امضـاء شـده توسـط متقاضـی( بـا قیـد تعـداد برگهـای موجـود در پاکـت ب بـر روی آن و پاکـت ج  شـامل قیمـت پیشـنهای مـی باشـد کـه بـه عدد 

و حـروف قیـد گردد.
تبصره: به پاکات بدون ضمانتنامه بانکی و پیشنهادات مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- چنانچه برندگان اول، دوم و سـوم مناقصه در صورت اعام شـهرداری حاضر به عقد قرارداد ظرف مهلت تعیینی از سـوی شـهرداری نشـوند به قید فوریت سـپرده تودیعی موضوع بند 2 آگهی به 
نفع این شـهرداری ضبط خواهد گشـت و هر گونه ادعایی مسـبوق به رد خواهد بود شـرکت برنده موظف اسـت ظرف مدت هفت روز کاری بعد از اعام مکتوب شـهرداری ضمانتنامه انجام تعهدات 

به مبلغ 1/200/000/000 ریال را تحویل شـهرداری نماید در غیر اینصورت برابر مقررات ضمانتنامه شـرکت در مناقصه به نفع شـهرداری ضبط خواهد شـد .
5- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه به موضوع مناقصه در اسناد پیوستی درج گشته است.

6- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار می باشد تاریخ بازگشایی پاکات رسیده ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 99/12/19 می باشد.
7- حداکثـر قیمـت پایـه واگـذاری ماهیانـه مبلـغ 40/000/000 ریـال مـی باشـد بـه قیمـت هـای پیشـنهادی بیشـتر از 40/000/000 ریـال ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد و شـهرداری هیـچ تعهـدی در قبـال عقـد 

قـرارداد نخواهـد داشـت.
8- در هر مرحله از برگزاری مناقصه تا عقد قرارداد چنانچه در اسـناد مناقصه ایرادی وجود داشـته باشـد و یا از جانب شـورای اسـامی شـهر فرمانداری موافقت صورت نگیرد مناقصه فسـخ و شـرکت 

کننده حق هیچ گونه اعتراض و امتیازی نخواهد داشـت.
9- ارائه تصویر برابر با اصل اساسنامه، آخرین مدرک تحصیلی اعضای اصلی، گواهینامه صاحیت اداره کارشرکت الزامیست. 

10- شرکتهای واجد شرایط می توانند از طریق سامانه ستاد ایران نیز ثبت نام نمایند.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان دهگالن- سید زاهد دست گشاده- م/الف 99/164هزینه چاپ مناقصه ده میلیون ریال  است که برعهده برنده می باشد.  

شـهرداری نظرآبـاد بـه اسـتناد مجـوز شـماره 3181/ش  بـه تاریـخ 99/11/26 صـادره از سـوی شـورای محتـرم اسـامی شـهر در نظـر دارد رفـت و روب بخشـی از شـهر نظرآبـاد را  از طریـق مناقصـه عمومـی 
بـه پیمانـکاران واجـد شـرایط واگـذار نماید.

1- شـرکت کنندگان در مناقصه می بایسـت سـپرده شـرکت در مناقصه را به حسـاب سـیبا به شـماره 0104746757008 نزد بانک ملی شـعبه شـهرداری به نام شـهرداری واریز و یا معادل آن ضمانتنامه 
بانکـی یـا اسـناد خزانـه تهیـه و ارائه نمایند .

2-سپرده برندگان نفر اول و دوم و سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

4- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور مالی شهرداری نظرآباد مراجعه نمایند ضمنا هزینه خرید اسناد مناقصه به مبلغ 500/000 ریال می باشد که باید به حساب 0104534021000 
به نام درآمد شهرداری نظرآباد واریز گردد. 

5-سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 
6-بدیهی است پیشنهادات می بایست در پاکت الک و ممهور به مهر شرکت شده تا پایان وقت اداری روز 99/12/20 به آدرس نظرآباد – خ مدرس غربی-شهرداری نظرآباد تحویل داده شود.

7- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 02645368536 با واحد امور قرار دادها تماس حاصل فرمائید. 

مبلغ سپرده به ریالبرآورد اولیه به ریالمدت قراردادشرح عملیاتردیف
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مجتبی عسگری - شهـردار نظرآباد چاپ نوبت اول 99/11/29  چاپ نوبت دوم  99/12/6

مناقصه عمومی  )نوبت دوم(


