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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه پزشکی درین طب درتاریخ 1399/12/06 
ذیـل  امضـا  و  ثبـت   14009843270 ملـی  شناسـه  بـه   573813 ثبـت  شـماره  بـه 
دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگردد. 
موضـوع فعالیـت : داللـی و حـق العمـل کاری و نمایندگـی تجـاری ارائـه خدمـات فنـی 
و مهندسـی و انتقـال دانـش فنـی و فنـاوری بیـن طرفیـن ارائـه خدمات پس از فروش 
کاالهـا یـا خدمـات شـرکت خارجـی تولیـد و عرضه محصوالت پزشـکی، دندانپزشـکی، 
آرایشـی، و بهداشـتی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط 
 ، تهـران  اسـتان   : اصلـی  نامحـدود مرکـز  بـه مـدت  ثبـت  تاریـخ  از   : مـدت فعالیـت 
شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه قیـام ، خیابـان قیام ، خیابان 
شـاهد 13 ، پـاک 24 ، طبقـه چهـارم کدپسـتی 1767767714 سـرمایه شـخصیت 
هـر  الشـرکه  میـزان سـهم  نقـدی  ریـال   10,000,000 مبلـغ  از  اسـت  عبـارت  حقوقـی 
یـک از شـرکا آقـای امیرحسـین صادقـی نیـک بـه شـماره ملـی 0016106458 دارنـده 
5000000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای محمـد کریمـی بـه شـماره ملـی 5349969447 
دارنـده 5000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای امیرحسـین صادقـی 
نیـک بـه شـماره ملـی 0016106458 و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه 
سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای محمـد کریمـی بـه شـماره 
ملـی 5349969447 و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارندگان 
حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک، سـفته، 
بـا  اداری  نامـه هـای عـادی و  بـروات، قراردادهـا، عقـود اسـامی و همچنیـن کلیـه 
امضـاء مشـترک آقـای محمـد کریمـی و آقـای امیرحسـین صادقـی نیـک همـراه بـا مهـر 
: طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر  باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل  شـرکت معتبـر مـی 
االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع 

فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد.
  سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1101735(

آگهـی تغییـرات شـرکت پیشـخوان نگارنـدگان فـردا شـرکت بـا مسـئولیت محـدود بـه 
شـماره ثبـت 568806 و شناسـه ملـی 14009600414 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع 
عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1399/11/14 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : تعـداد اعضـای 
هیئـت مدیـره دو نفـر میباشـد و مـاده مربوطـه اساسـنامه اصـاح گردیـد . اساسـنامه 

جدیدی مشـتمل بر 26 ماده و 2 تبصره تصویب و جایگزین اساسـنامه قبلی گردید .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1101740(

آگهـی تغییـرات شـرکت فنـاوران بهینـه پـرداز ویـرا سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی  بـه  ملـی 14007888156  532601 و شناسـه 
فـوق العـاده مـورخ 1399/10/17 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : سـال مالـی شـرکت از 
یکم فروردین هر سـال شـروع و در پایان اسـفند همان سـال خاتمه می یابد و ماده 

مربوطـه در اساسـنامه اصـاح گردیـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1101744(

بـه شـماره ثبـت  بـا مسـئولیت محـدود  آگهـی تغییـرات شـرکت پیشـخوان نگارنـدگان فـردا 
568806 و شناسـه ملـی 14009600414 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور 
فـوق العـاده مـورخ 1399/11/14 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : خانـم اکـرم نجـدت بـه ش م 
بـه ش م  نـدا نجـدت  0059683066بـه سـمت مدیرعامـل و رئیـس هیـات مدیـره و خانـم 
0070300471 بـه سـمت عضـو هیـات مدیـره )خـارج از شـرکاء( بـرای مـدت نامحـدود انتخـاب 
گردید. کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات و عقود اسامی و اوراق عادی 
و اداری با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1101741(

آگهی تغییرات موسسـه انجمن دوسـتداران طبیعت سـبز سـیمرغ به شـماره ثبت 610 و شناسـه 
ملی 14006655639 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی سـالیانه مورخ 1399/09/23 
سـیمرغ  شهرسـتان  فرمانـداری  8659991439مـورخ1399/11/16  شـماره  نامـه  موجـب  وبـه 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : 1 -تـراز نامـه مالـی سـال 1398 مـورد تصویـب همـه شـرکاء حاضـر 
بـه سـمت  کـد ملـی 2162397900  بـه  تاالرپشـتی  . 2- حسـین رضائـی  قـرار گرفـت  در جلسـه 
بـازرس اصلـی و محمـد علـی عبـاس تبـار مقـری بـه کـد ملـی 4988888452 بـه عنـوان بـازرس 
علـی البـدل موسسـه بـرای مـدت یکسـال تعییـن شـدند 3-روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد 
جهـت درج آگهـی هـای موسسـه انتخـاب گردیـد. اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان مازنـدران 
مرجـع ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری قائـم شـهر )1101317( گهـی تغییـرات موسسـه 
انجمـن دوسـتداران طبیعـت سـبز سـیمرغ بـه شـماره ثبـت 610 و شناسـه ملـی 14006655639 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1399/09/23 وبـه موجـب نامـه 
شـماره 8659991439مـورخ1399/11/16 فرمانـداری شهرسـتان سـیمرغ تصمیمـات ذیـل اتخـاذ 
شـد : 1 -تـراز نامـه مالـی سـال 1398 مـورد تصویـب همـه شـرکاء حاضـر در جلسـه قـرار گرفـت . 
2- حسـین رضائـی تاالرپشـتی بـه کـد ملـی 2162397900 بـه سـمت بـازرس اصلـی و محمـد علـی 
عبـاس تبـار مقـری بـه کـد ملـی 4988888452 بـه عنوان بازرس علی البدل موسسـه برای مدت 
یکسـال تعییـن شـدند 3-روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای موسسـه 

انتخـاب گردیـد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
قائم شهر )1101317(

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختاف قانون مذکور مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و اماک 
شهرسـتان خرم آبـاد به شـرح ذیـل: پرونـده کاسـه 1398114425001000086 و رای 
شـماره 139960325001009049 مورخـه 1399/11/4 بـه تقاضـای شـعبان نوریـان 
فرزنـد علـی نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب سـاختمان به مسـاحت 100/42 متر مربع 
تحـت پـاک شـماره 2190 اصلـی واقـع در بخـش 1 شهرسـتان خرم آبـاد خروجـی از 
مالکیت مالک اولیه هاشـم شـکاریان مقدم ریمله رسـیدگی و تایید و انشـاء گردید.

مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند 
رسـمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطاع مالکین وسـایر صاحبان حقوقی 
در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
بـه  را  دادخواسـت خـود  اعتـراض،  تسـلیم  تاریـخ  از  مـاه  یـک  مـدت  رسـید، ظـرف 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. تاریخ انتشـار نوبت 

اول  99/12/10  تاریـخ انتشـار نوبـت دوم 99/12/25
صیدآقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
آرای صـادره هیـات حـل اختـاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک 
رای  و   1399114425001000746 کاسـه  پرونـده  ذیـل:  به شـرح  خرم آبـاد  شهرسـتان 
آقـای محمدعلـی  تقاضـای  بـه   1399/11/13 مورخـه  شـماره 139960325001009639 
به مسـاحت  بـه ششـدانگ یک بـاب سـاختمان مسـکونی  نورعلـی نسـبت  آزادی فرزنـد 
133/61 متر مربع تحت پاک شماره 11 فرعی از 3  اصلی  واقع در بخش 4 شهرستان 
خرم آبـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه محمـد سـبزی دره گرمـی رسـیدگی و تاییـد و 
انشـاء گردید.مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـاع مالکیـن وسـایر صاحبـان 
اشـخاص  کـه  صورتـی  در  می گـردد  آگهـی  محلـی  و  کثیراالنتشـار  روزنامـه  در  حقوقـی 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از 
بـه  از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را  اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. تاریخ انتشـار نوبت اول  

99/12/10 تاریـخ انتشـار نوبـت دوم 99/12/25
صیدآقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

مفقودی
بـرگ سـبز خـودرو سـواری رنـو هـاچ بـک مـدل 97 بـه شـماره پـاک 
145 ن 87 ایـران 44 و شـماره موتـور K4MC697-W028785 و 
شماره شاسی NAPBSRBYNJ1093048 بنام خسرو اصاحیان 

مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

رونوشت آگهی حصروراثت
آقـای صفـر حسـنی دارای شناسـنامه شـماره 1018 بـه شـرح دادخواسـت بـه کاسـه 
99-736-111 از ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح 
داده که شـادروان ربابه حسـن لو ف علی متولد 1318/11/9  به شناسـنامه شـماره 
506 در تاریـخ 98/7/15 در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن 
الفـوت آن متوفـی  منحصـر اسـت بـه 1- خواهـان صفـر حسـنی ف محمـد هاشـم بـه 
ش.ش 1018 پسـر متوفـی 2- ثریـا حسـنی ف محمـد هاشـم بـه ش.ش 1277 دختـر 
متوفـی 3- رقیـه حسـنی ف محمـد هاشـم بـه ش.ش 1508 دختـر متوفـی 4-حسـن 
حسـنی ف محمـد هاشـم بـه ش.ش 1017 پسـر متوفـی 5-فاطمـه حسـنی ف محمـد 
هاشـم بـه ش.ش 1926 دختـر متوفـی 6- ثریـا حسـنی ف محمـد هاشـم بـه ش.ملی 
6479533641 دختر متوفی والغیراینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت 
مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هرکسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیـت نامـه 
از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر نخسـتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهد شـد. 
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند

اخطاریه 
آقایـان مسـعود کریمـی فرزنـد نصرالـه شـماره شناسـنامه 7368 متولـد 
1361 شـماره ملـی 0068284594 صـادره تهـران و علیرضـا کـوه سـالی 
برزکـی فرزنـد محمدرضـا متولـد 1363 شـماره ملـی 1262116279 صـادره 
کاشان نظر به اینکه برابر دستور شماره 9900689 مورخ 1399/11/25 
و اینکـه اجـرای احـکام شـورای حـل اختـاف کاشـان محکـوم بـه انتقـال 
خودرو پراید شـماره 778 س 52 ایران 66 به نفع آقای علیرضا سـاداتی 
) محکـوم لـه ( در ایـن دفترخانـه شـده ایـد حداکثـر ظـرف مـدت یک هفته 
پـس از تاریـخ درج آگهـی نسـبت بـه تحویـل مـدارک مالکیـت خـودرو و 
هویـت خـود اقـدام نمائیـد الزم بـه ذکـر اسـت عـدم حضـور شـما مانـع 
عملیـات اجرائـی نخواهـد گردیـد آدرس ایـن دفتـر خانـه کاشـان ابتـدای 

بلـوار مـادر روبـروی شـهرداری منطقـه 2 مـی باشـد . 
دفتر اسناد رسمی شماره 329 کاشان – خادم پور

مفقودی
بـرگ سـبز اتومبیـل سـواری پرایـد بـه شـماره انتظامـی 778 س 52 
موتـور  و شـماره    S1442287192578 و شـماره شاسـی  66 ایـران 
2358768 متعلـق بـه آقـای مسـعود کریمـی مفقـود و فاقـد اعتبـار 

مـی باشـد .

مفقودی
سند کمپانی اتومبیل سواری پراید به شماره انتظامی 778 س 52 
ایران 66 و شـماره شاسـی  S1442287192578  و شـماره موتور 
2358768 متعلـق بـه آقـای مسـعود کریمـی مفقود و فاقد اعتبار 

می باشـد .

شورای حل اختالف استان کهگیلویه وبویر احمد
 ))گواهی حصر وراثت ((

فرشـاد  :زری  خواهـان  پرونـده:9909887462100184  شـماره   1399/  11/  13 رسـیدگی:  تاریـخ 
نـژاد بـه آدرس باشـت _ روسـتای سـرآبیز خوانـده: دادگاه عمومـی باشـت )شـورای حـل اختـاف 
:شـورای  وراثـت مرجـع رسـیدگی  انحصـار  تقاضـای صـدور گواهـی  باشـت( خواسـته:  شهرسـتان 
شناسـنامه  شـماره  بـه  نـژاد  فرشـاد  زری  خانـم  باشـت  شهرسـتان  یـک  شـعبه  اختـاف  حـل 
 983 بـه اسـتناد شـهادتنامه وگواهـی فـوت و فتـو کپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره
9909887462100184 تقدیم این شـورا نموده چنین اشـعار داشـته که شـادروان عمران حسـینی 
بـه شـماره شناسـنامه 736در تاریـخ 7 /10/ 1399 در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن 
الفـوت وی عبارتنـد از:یـک همسـر دائمـی بنـام زری فرشـاد نـژاد بـه شـماره شناسـنامه 983 و پـدر 
متوفـی بنـام سـید عسـکر حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 87و یـک فرزنـد ذکـور بنـام فرزاد حسـینی 
بـه شـماره شناسـنامه5_003958_687 ، و دو فرزنـد انـاث بنامهـای 1- سـیمین حسـینی بـه شـماره 
شناسـنامه 6870047839 ؛ 2_ سـونیا حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 4_006951_687 و جـزء 
افـراد فـوق الذکـر فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد وال غیـره/ اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونی و 
انتشار یک نوبت آگهی اعام تا چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آن اعتراض یا وصیت نامه 
ای دارند اعام نموده در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت با وصف فوق صادر می گردد./ اعتبار 

قانونـی ایـن گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از سـی میلیـون ریـال ))نامحدود(( اسـت.
ایوب انصاری
قاضی شورا های حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

»گواهی حصر وراثت«
شماره پرونده: 9909987462100224 تاریخ رسیدگی: 1399/12/04 

خواهـان: سـیده مهرنـوش افـروزه بـه آدرس باشـت – روسـتای بهـره منـا خوانـده: شـورای حـل اختـاف 
شهرسـتان باشـت خواسـته: گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای حـل اختاف شـعبه یک 
شهرستان باشت خانم مهرنوش افروزه – به شماره شناسنامه 691 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت 
و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 9909987462100224 تقدیـم ایـن شـورا نمـوده چنیـن 
اشعار داشته که شادروان سید غام افروزه به شماره شناسنامه 241 در تاریخ 1399/09/09 در اقامتگاه 
دائمی خود در گذشـته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: دو همسـر دائمی بنامهای 1- نصرت علی نیا به 
شـماره شناسـنامه 964، 2- کنیز موسـوی مطلق به شـماره شناسـنامه 963 و شـش فرزند ذکور بنامهای 
1- سـیدعلی اکبـر افـروزه بـه شـماره شناسـنامه 447، 2- سـید مسـعود افـروزه بـه شـماره شناسـنامه 449، 
3- سـید فرود افروزه به شـماره شناسـنامه 449، 4- سـیدمحمد صالح افروزه به شـماره شناسـنامه 334، 
5- سـید امیر افروزه به شـماره شناسـنامه 692، 6- کاوس افروزه به شـماره شناسـنامه 477 و سـه فرزند 
اناث بنامهای 1- زهرا افروزه به شماره شناسنامه 971، 2- شهین تاج افروزه به شماره شناسنامه 474، 3- 
سیده مهرنوش افروزه به شماره شناسنامه 692 و جزء افراد فوق الذکر ورثه دیگری ندارد و الغیر/.اینک 
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی اعام تا چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به 
آن اعتـراض یـا وصیـت نامـه ای دارنـد اعـام نمـوده در غیـر ایـن صورت گواهی انحصار وراثت با وصف فوق 
صادر می گردد. اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ بیش از سی میلیون ریال »نامحدود« است.
ایوب انصاری
قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده سه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

دراجرای ماده 3قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسند 
اسـنادعادی  كـه  متقاضیانـی  یادشـده  قانـون  اجرایـی  نامـه  وماده13آییـن  رسـمی 
یارسـمی آنهادرهیـاًت مسـتقردراداره ثبـت اسـناد و امـاك شهرسـتان چـرداول مـورد 
رسـیدگی وهیـاًت رای بـه صحـت بیـع وتصرفـات آنـان راصادرنمـوده جهـت اطـاع 

عمـوم دردونوبـت بـه فاصلـه 15روز بشـرح ذیـل آگهـی مـی گـردد.
بـه  1-آقـای قاسـم ولـی نژادفرزندغامعلی،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان مسـکونی 
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از198  6437فرعـی  پـاك  356.15مترمربـع  مسـاحت 

سـفلی. سـلطانقلی  محلـه  آبـاد  چرداول،شهرآسـمان 
ساختمان)اسـطبل(  یكبـاب  فرزندعوضعلی،ششـدانگ  قنبـران  کیومـرث  2-آقـای 
بـه مسـاحت121.10 مترمربـع پـاك 6436 فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان 

علیـا. صیدنظـری  روسـتای  آبـاد  چرداول،شهرآسـمان 
3-آقای میثم خانعلی زاده فرزندعلیرضا،ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی 
بـه مسـاحت24300 مترمربـع پـاك 1456فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان 

چرداول،شهرآسـمان آبـاد اراضـی مزروعـی روسـتای کل کل.
4-آقـای احدالـه حـق نظـر فرزندعباداله،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان مسـکونی بـه 
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از198  6434فرعـی  پـاك  مترمربـع  مسـاحت311.33 

سـفلی. بابامـرادی  محلـه  آبـاد  چرداول،شهرآسـمان 
5-آقای محمدرضا هاشـم بیگی فرزندمحمد،ششـدانگ یكباب سـاختمان مسـکونی 
بـه مسـاحت 279.70مترمربـع پـاك 6433فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان 

چرداول،شهرآسـمان آبـاد محلـه محمدقلـی.
6-اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایام به شناسه ملی 14000188018،ششدانگ 
مسـاحت  بـه  فوقانـی  طبقـه  بـر  مشـتمل  حسـینیه  موقوفـه  سـاختمان  یكبـاب 
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از198  2197/6420فرعـی  پـاك  199.42مترمربـع 

فاطمیـه. روسـتای  آبـاد  چرداول،شهرآسـمان 
7-اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایام به شناسه ملی 14000188018،ششدانگ 
یكبـاب سـاختمان موقوفـه حسـینیه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت3.20 
مترمربـع پـاك 6423 فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان 

آبـاد روسـتای فاطمیه.
ملـی  شناسـه  بـه  ایـام  اسـتان  خیریـه  امـور  و  اوقـاف  کل  8-اداره 
14000188018،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان موقوفـه حسـینیه مشـتمل بـر طبقـه 
واقـع  اصلـی  از198  2198/6421فرعـی  پـاك  مترمربـع  مسـاحت0.27  بـه  فوقانـی 

فاطمیـه. روسـتای  آبـاد  چرداول،شهرآسـمان  درشهرسـتان 
ملـی  شناسـه  بـه  ایـام  اسـتان  خیریـه  امـور  و  اوقـاف  کل  9-اداره 
14000188018،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان موقوفـه حسـینیه مشـتمل بـر طبقـه 
فوقانـی بـه مسـاحت307.75 مترمربـع پـاك 2171/6419 فرعـی از198 اصلـی واقـع 

فاطمیـه. روسـتای  آبـاد  چرداول،شهرآسـمان  درشهرسـتان 
ملـی  شناسـه  بـه  ایـام  اسـتان  خیریـه  امـور  و  اوقـاف  کل  10-اداره 
14000188018،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان موقوفـه حسـینیه مشـتمل بـر طبقـه 
فوقانـی بـه مسـاحت66.67 مترمربـع پـاك 2170/6418 فرعـی از198 اصلـی واقـع 

فاطمیـه. روسـتای  آبـاد  چرداول،شهرآسـمان  درشهرسـتان 
بـر  مشـتمل  سـاختمان  یكبـاب  فرزندکاکارضا،ششـدانگ  نویـدی  نیکـزاد  11-آقـای 
طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت202.05 مترمربـع پـاك 6425 فرعـی از198 اصلـی واقـع 

آبـاد محلـه صیدنظـری سـفلی. درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان 
12-آقـای حمیدرضـا حاتمـی فرزندمحمدولی،ششـدانگ یـك قطعـه زمیـن مزروعـی 
آبـی بـه مسـاحت1000 مترمربـع پـاك 1858فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان 

چرداول،شهرآسـمان آبـاد روسـتای وارگـه.
بـه  مسـکونی  سـاختمان  یكبـاب  فرزندعزیز،ششـدانگ  شـیرزادیان  علـی  13-آقـای 
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از198  فرعـی  پـاك 6424  مترمربـع  مسـاحت225.79 

کل. کل  روسـتای  آبـاد  چرداول،شهرآسـمان 
14-شرکت تعاونی شماره 45 آسمان آباد به شناسه ملی 10300008894،ششدانگ 
یـك واحـد سـاختمان مرغـداری بـه مسـاحت 4346.53 مترمربـع پـاك 6428 فرعی 

از198 اصلی واقع درشهرستان چرداول،شهرآسمان آباد روستای طهماسب علیا.
15-آقـای نورمحمـد رزم گیرفرزندعلـی محمد،ششـدانگ یكباب سـاختمان مسـکونی 
بـه مسـاحت 411.64 مترمربـع پـاك 6426 فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان 

چرداول،شهرآسـمان آبـاد روسـتای جـان جـان.
بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزندایوب،ششـدانگ  قادربیگـی  الـه  لطـف  16-آقـای 
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از198  6427فرعـی  پـاك  مترمربـع  مسـاحت934.41 

سـفلی. سـلطانقلی  محلـه  آبـاد  چرداول،شهرآسـمان 
17-آقـای کتابعلـی ابراهیمیـان فرزنددرویش،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان مسـکونی 
مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی به مسـاحت 204.88 مترمربع پـاك 2052/6430 فرعی 

از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان آبـاد روسـتای کل کل.
18-آقای سـعید ابراهیمیان فرزندکتابعلی،ششـدانگ یكباب سـاختمان مسـکونی به 
مسـاحت 273 مترمربـع پـاك 2052/6431 فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان 

چرداول،شهرآسـمان آباد روسـتای کل کل.
19-آقـای اکبـر جمشـیدزادی فرزندامیـن بگ،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان مسـکونی 
بـه مسـاحت 271.94مترمربـع پـاك 6354 فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان 

چرداول،شهرآسـمان آبـاد روسـتای کل کل.
20-خانم صنعت علی مدد فرزندمحمدصالح،ششدانگ یكباب ساختمان مسکونی 

بـه مسـاحت 746.55 مترمربـع پـاك6057 فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان 
چرداول،شهرآسـمان آبـاد محله محمدقلی.

سـاختمان  یكبـاب  فرزندرضاعلی،ششـدانگ  مـرادی  محمدیـان  نزاکـت  21-خانـم 
مسـکونی دوطبقـه بـه مسـاحت 244.01 مترمربـع پـاك 6442 فرعـی از198 اصلـی 

آبـاد محلـه صیدنظـری سـفلی. واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان 
مسـکونی  سـاختمان  یكبـاب  فرزندموسی،ششـدانگ  باقـری  شهسـوار  22-آقـای 
بـه مسـاحت441.95 مترمربـع پـاك6443 فرعـی از198 اصلـی واقـع درشهرسـتان 

جـان. جـان  روسـتای  آبـاد  چرداول،شهرآسـمان 
23-خانـم سـهیا فتـاح نیائـی فرزندبراخاص،سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یكبـاب 
سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت106.56 مترمربـع پـاك 6444فرعـی از198 اصلـی 

واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان آبـاد محلـه بابامـرادی سـفلی.
یكبـاب  ازششـدانگ  مشـاع  دانـگ  میر،سـه  فرزندعلـی  مرادنجاتـی  مـراد  24-آقـای 
سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت106.56 مترمربـع پـاك6444 فرعـی از198 اصلـی 

واقـع درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان آبـاد محلـه بابامـرادی سـفلی.
25-آقای روح اله باقری فرزندپرویز،سـه دانگ مشـاع ازششـدانگ یكباب سـاختمان 
مسـکونی بـه مسـاحت500.55 مترمربـع پـاك206/6435 فرعـی از198 اصلـی واقع 

درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان آباد روسـتای جان جان.
26-آقـای سـجاد باقـری فرزندپرویز،سـه دانـگ مشـاع ازششـدانگ یكبـاب سـاختمان 
مسـکونی به مسـاحت 500.55مترمربع پاك 206/6435 فرعی از198 اصلی واقع 

درشهرسـتان چرداول،شهرآسـمان آباد روسـتای جان جان.
مسـاحت  بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزندنظر،ششـدانگ  تلکیـن  محسـن  27-آقـای 
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از204  فرعـی  پـاك6800/10746  444.63مترمربـع 

چرداول،شهرشـباب.
28-خانـم پـری جلیلیـان فرزندشاوردی،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
216.07مترمربع پاك 10760فرعی از 204 اصلی واقع درشهرستان چرداول،روستای 

طـاق گاورین.
بـه  خانـه  یكبـاب  فرزندنصراله،ششـدانگ  نعمتـی  الـه  حشـمت  29-آقـای 
واقـع درشهرسـتان  از 204 اصلـی  پـاك 10761فرعـی  مسـاحت 378.38مترمربـع 

گاوریـن. طـاق  چرداول،روسـتای 
بـه  سـاختمان  یكبـاب  مراد،ششـدانگ  فرزندحاجـی  نعمتـی  سـلمان  30-آقـای 
مسـاحت1543.68 مترمربـع پـاك10756 فرعـی از 204 اصلـی واقـع درشهرسـتان 

گاوریـن. طـاق  چرداول،روسـتای 
بـه  سـاختمان  یكبـاب  محمد،ششـدانگ  فرزندبیـگ  محمدجوهـری  31-آقـای 
مسـاحت 524.04مترمربـع پـاك10757 فرعـی از 204 اصلـی واقـع درشهرسـتان 

قطـار. کلـه  چرداول،روسـتای 
32-آقـای احمدرضـا داودی فرزندبیگلر،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان مسـکونی بـه 
مسـاحت190.28 مترمربـع پـاك 2/10758 فرعـی از204 اصلـی واقـع درشهرسـتان 

چرداول،شهرشـباب.
مسـکونی  سـاختمان  یكبـاب  فرزندبیگلر،ششـدانگ  داودی  احمدرضـا  33-آقـای 
واقـع  اصلـی  از204  فرعـی  پـاك2104/10759   مترمربـع  مسـاحت251.55  بـه 

چرداول،شهرشـباب. درشهرسـتان 
34-آقـای مـراد غامـی فرزندصیداحمد،ششـدانگ یـك قطعـه زمیـن مزروعـی  بـه 
مسـاحت 19386.04مترمربـع پـاك5382 فرعـی از204 اصلـی واقـع درشهرسـتان 

قـروش. چرداول،روسـتای هـره 
مسـاحت  بـه  خانـه  یكبـاب  فرزندحاتم،ششـدانگ  احمـدزاده  حافـظ  35-آقـای  
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از204  فرعـی  پـاك6800/10747  144.30مترمربـع 

چرداول،شهرشـباب.
36-خانـم معصومـه قنبـری فرزندنوراله،ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی دیمـی 
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از204  فرعـی   320 پـاك  11000مترمربـع  مسـاحت  بـه 

باغلـه. چرداول،روسـتای 
بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزندمحمد،ششـدانگ  نـژاد  قربانـی  پسـند  گل  37-خانـم 
واقـع درشهرسـتان  از 204اصلـی  فرعـی  پـاك 2/10748  مترمربـع  مسـاحت 134 

چرداول،شهرشـباب.
مسـاحت  بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزندعلی،ششـدانگ  عباسـی  ایـرج  38-آقـای 
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از 204  فرعـی  پـاك 2669/10755  مترمربـع   317.26

چرداول،شهرشـباب.
سـاختمان  یكبـاب  زمان،ششـدانگ  مهرفرزندعلـی  رسـتمی  المـان  علـی  39-آقـای 
واقـع  اصلـی  از 204  فرعـی  پـاك 6799/10749  مترمربـع  بـه مسـاحت 478.76 

چرداول،شهرشـباب. درشهرسـتان 
دیمـی  مزروعـی  زمیـن  قطعـه  یـك  فرزندموسی،ششـدانگ  خاورامامـی  40-خانـم 
واقـع  اصلـی  از204  فرعـی  پـاك 4110/10754  مترمربـع  مسـاحت 5864.35  بـه 

قطـار. کلـه  چرداول،روسـتای  درشهرسـتان 
دیمـی  مزروعـی  زمیـن  قطعـه  یـك  فرزندموسی،ششـدانگ  خاورامامـی  41-خانـم 
واقـع  اصلـی  از204  فرعـی  پـاك 4110/10753  مترمربـع   10734.21 مسـاحت  بـه 

قطـار. کلـه  چرداول،روسـتای  درشهرسـتان 
42-آقـای حمیدرضـا جلیلیـان فرزندعلیرضا،ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی 
دیمی به مساحت3000 مترمربع پاك 4867 فرعی از204 اصلی واقع درشهرستان 

چرداول،روسـتای سـعدآباد.
43-آقـای علـی مـراد سـاروئی فرزندعلـی حسن،ششـدانگ یک قطعـه زمین مزروعی 
دیمی به مساحت 20000مترمربع پاك 4790فرعی از204 اصلی واقع درشهرستان 

چرداول،روستای کله قطار.
بـه مسـاحت  یكبـاب سـاختمان  فرزندایمان،ششـدانگ  نیـا  توکلـی  اکبـر  44-آقـای 
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از204  فرعـی    990/10767 پـاك  مترمربـع   585.66

لتـاب. چرداول،روسـتای 
بـه  سـاختمان  یكبـاب  اکبر،ششـدانگ  فرزندعلـی  دانشـی  نـادر  45-آقـای 
مساحت788.20 مترمربع پاك 990/10766 فرعی از204 اصلی واقع درشهرستان 

لتـاب. چرداول،روسـتای 
بـه  اسـطبل  سـاختمان  یكبـاب  اکبر،ششـدانگ  فرزندعلـی  دانشـی  نـادر  46-آقـای 
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از204  فرعـی   990/10675 64.44مترمربـع  مسـاحت 

لتـاب. چرداول،روسـتای 
47-آقای عزت اله منصوربیگی فرزندجمشید،ششدانگ یكباب ساختمان مسکونی 
دوطبقـه بـه مسـاحت 203.17مترمربـع پـاك 424/10764 فرعـی از204 اصلـی واقع 

درشهرستان چرداول،شهرشباب.
بـه  سـاختمان  یكبـاب  پاشا،ششـدانگ  فرزندعلـی  نعمتـی  علـی  48-آقـای 
مسـاحت589.29 مترمربـع پـاك10768  فرعـی از204 اصلـی واقـع درشهرسـتان 

گاوریـن. طـاق  چرداول،روسـتای 
49-آقـای ربیـع الـه قبـادی فرزندرحمن،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از204  فرعـی   10769 پـاك  مترمربـع   734.61

دارتـوت. چرداول،روسـتای 
50-آقای محمدعلی رنجبرفرزندعلی پاشا،ششـدانگ یكباب سـاختمان به مسـاحت 
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی   204 از  فرعـی   6800/10770 پـاك  291.24مترمربـع 

چرداول،شهرشـباب.
مسـاحت  بـه  سـاختمان  یكبـاب  رنجبرفرزندجمال،ششـدانگ  اسـرا  51-خانـم 
درشهرسـتان  واقـع  204اصلـی  از  فرعـی   6800/10771 پـاك  153.31مترمربـع 

چرداول،شهرشـباب.
مسـاحت  بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزندباقر،ششـدانگ  ملکـی  لیلـی  52-خانـم 
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از205  فرعـی   2339/18407 پـاك  180.04مترمربـع 

چرداول،شهرسـرابله.
53-خانـم سـلطنت پورقیصرفرزندصالح،ششـدانگ یـك قطعـه زمیـن مزروعـی آبـی 
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از205  فرعـی  پـاك754  مترمربـع  بـه مسـاحت 5900 

گلمـه. چرداول،روسـتای 
54-خانـم نجیبـه غفوریـان فرزندعلی،ششـدانگ یك قطعه زمیـن مزروعی دیمی به 
مسـاحت 9840مترمربـع پـاك1858/18412 فرعـی از205 اصلـی واقع درشهرسـتان 

چرداول،شهرسرابله.
55-خانـم نجیبـه غفوریـان فرزندعلی،ششـدانگ یك قطعـه زمین مزروعی دیمی به 
مسـاحت252 مترمربـع پـاك 1858/18413فرعـی از205 اصلـی واقـع درشهرسـتان 

چرداول،شهرسرابله.
56-آقای بندر فتاح بگیان فرزندامیر،ششـدانگ یكباب سـاختمان تجاری مسـکونی 
واقـع  اصلـی  از205  فرعـی  پـاك1805/18411  307.76مترمربـع  مسـاحت  بـه 

سـرابله. چرداول،شـهر  درشهرسـتان 
بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزندآقامراد،ششـدانگ  بابائـی  مـراد  علـی  57-آقـای 
واقـع درشهرسـتان  از205 اصلـی  پـاك 18460فرعـی  مسـاحت 493.55مترمربـع 

سـفلی. زنجیـره  چرداول،روسـتای 
بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزنداسداله،ششـدانگ  جعفـری  طیبـه  58-خانـم 
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از205  فرعـی  پـاك18418  مترمربـع  مسـاحت415.60 

باغلـه. چرداول،روسـتای 
59-خانـم شـیرین نظـری فرزندخیدان،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از205  فرعـی   18488 پـاك  398.62مترمربـع 

سـفلی. زنجیـره  چرداول،روسـتای 
بـه  خانـه  یكبـاب  اله،ششـدانگ  فرزندسـیف  زادی  حیـدری  الـه  ولـی  60-آقـای 
مسـاحت 489.81مترمربـع پـاك 18487 فرعـی از205 اصلـی واقـع درشهرسـتان 

علیـا. زنجیـره  چرداول،روسـتای 
مسـاحت  بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزندشکر،ششـدانگ  احمدیـان  نریمـان  61-آقـای 
547.89 مترمربـع پـاك 69فرعـی از 135اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیان 

روسـتای ماهیـزان.
مسـاحت  بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزندعباس،ششـدانگ  قاسـمی  مریـم  62-خانـم 
599.24 مترمربـع پـاك116 فرعـی از 160اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان 

امـام)ره(. شـهرک 
بـه مسـاحت  یكبـاب سـاختمان  فرزندرجبعلی،ششـدانگ  رجبـی  63-خانـم طوبـی 
530.06 مترمربـع پـاك217 فرعـی از 168اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان 

روسـتای خـورده چشـمه.
64-آقای ایوب درگاهی فرزندسیف اله،ششدانگ یكباب ساختمان ودکاکین درسه 
طبقـه بـه مسـاحت 200مترمربـع پـاك498 فرعـی از 158اصلـی واقـع درشهرسـتان 

چرداول،هلیان شهرتوحید.
65-آقـای صالـح حیـدری فرزندصیدعباس،ششـدانگ یكباب سـاختمان به مسـاحت 
318.10مترمربـع پـاك 236فرعـی از136اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان 

شهرتوحید.
66-آقـای لقمـان شـیری فرزندحقعلی،ششـدانگ یكبـاب دکان بـه مسـاحت59.75 
چرداول،هلیـان  درشهرسـتان  واقـع  136اصلـی  از  235فرعـی  پـاك  مترمربـع 

شـهرتوحید.

مسـاحت  بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزندنعمت،ششـدانگ  بهـروز سـهرابی  67-آقـای 
77.87مترمربـع پـاك115 فرعـی از 160اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان 

شـهرک امـام )ره(.
68-آقـای افشـار جواهـری چشـمه ماهـی فرزندنادعلی،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان 
درشهرسـتان  واقـع  160اصلـی  از  117فرعـی  پـاك  727.47مترمربـع  مسـاحت  بـه 

امـام)ره(. شـهرک  چرداول،هلیـان 
69-خانم توران فرصتی اله قلی فرزندصیدولی،ششدانگ یكباب ساختمان دوطبقه 
درشهرسـتان  واقـع  اصلـی  از136  پـاك 232فرعـی  201.15مترمربـع  مسـاحت  بـه 

چرداول،هلیـان شـهرتوحید.
70-آقـای  بخشـعلی شـهبازی سـگلوندفرزندعلی رحم،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان 
تجـاری مسـکونی بـه مسـاحت 219.99مترمربـع پـاك 234فرعـی از136 اصلـی واقع 

درشهرسـتان چرداول،هلیان شـهرتوحید.
71-آقای بهرام شرفی فرزندکرم بگ،ششدانگ یک دهنه دکان به مساحت 136.07 
مترمربـع پـاك 229فرعـی از 167اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،هلیان روسـتای 

چشمه ماهی.
72-خانـم زهـرا ناصـری جوفرزندمحمد،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
185.98مترمربـع پـاك 231فرعـی از136 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان 

شهرتوحید.
تجـاری  یكبـاب سـاختمان  مراد،ششـدانگ  فرزندحسـین  میـری  73-آقـای  مسـلم 
واقـع  اصلـی  از158  497فرعـی  پـاك  510.83مترمربـع  مسـاحت  بـه  مسـکونی 

شـهرتوحید. چرداول،هلیـان  درشهرسـتان 
مسـکونی  سـاختمان  یكبـاب  فرزندنورعلی،ششـدانگ  شـریفی  مهـدی  74-آقـای 
واقـع درشهرسـتان  از 126اصلـی  پـاك776 فرعـی  بـه مسـاحت282.05 مترمربـع 

شـهرکهره. چرداول،هلیـان 
75-آقای  اله مراد نجاتی فرزندعلی مراد،ششـدانگ یكباب سـاختمان به مسـاحت 
1486.97مترمربـع پـاك 112فرعـی از160 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان 

شـهرک امام)ره(.
76-آقـای محسـن پیـری زاده فرزندآدینه،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
1119.87مترمربـع پـاك 218فرعـی از168 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان 

روسـتای چشـمه ماهـی.
77-خانم مینا سهیلی فرزندبیژن،ششدانگ یكباب ساختمان مسکونی به مساحت 
واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان  از136 اصلـی  پـاك 233فرعـی  220مترمربـع 

شهرتوحید.
78-آقـای محسـن دودمـان بسـاطی فرزندعلـی حسن،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان 
واقـع درشهرسـتان  اصلـی  از168  پـاك 221فرعـی  بـه مسـاحت 255.05مترمربـع 

چرداول،هلیـان روسـتای خـورده چشـمه.
79-آقای احسـان یوسـفی فرزندشکرعلی،ششـدانگ یكباب سـاختمان به مسـاحت 
131.33 مترمربـع پـاك 219 فرعـی از168 اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیان 

روسـتای خورده چشـمه.
80-آقـای حسـین دودمـان بسـاطی فرزندعلـی حسن،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان 
بـه مسـاحت 1189.28مترمربـع پـاك220 فرعـی از 168اصلـی واقـع درشهرسـتان 

چرداول،هلیـان روسـتای خـورده چشـمه.
مسـاحت  بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزندنعمت،ششـدانگ  سـهرابی  بهمـن  81-آقـای 
477.36 مترمربـع پـاك118 فرعـی از 160اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیـان 

شـهرک امـام )ره( .
مسـاحت  بـه  سـاختمان  یكبـاب  فرزندبیژن،ششـدانگ  سـهیلی  کامبیـز  82-آقـای 
217.89مترمربـع پـاك 238فرعـی از 136اصلـی واقـع درشهرسـتان چرداول،هلیان 

شـهرتوحید.
83-آقـای بیـژن سـهیلی فرزندامیدعلی،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
223.06مترمربع پاك 239 فرعی از136 اصلی واقع درشهرسـتان چرداول،هلیان 

شـهرتوحید .
84-آقای ابراهیم صفائی فرزندسـیف اله،ششـدانگ یكباب سـاختمان به مسـاحت 
792.48 مترمربع پاك 222 فرعی از168 اصلی واقع درشهرستان چرداول،هلیان 

روسـتای خورده چشمه.
85-آقـای بـرزو عیسـائیان فرزندابراهیم،ششـدانگ یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
573.80 مترمربع پاك 223فرعی از 168اصلی واقع درشهرستان چرداول،هلیان 

روسـتای خورده چشـمه.
لذا چنانچه اشـخاص ذینفع به آراء اعام شـده اعتراض دارند میتوانند ظرف مدت 
دو مـاه از تاریـخ انتشـار نوبـت اولیـن آگهـی و در روسـتاها پـس از الصـاق در محـل 
اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاك شهرسـتان شـیروانچرداول تسـلیم و 
رسـید اخـذ نماینـد، معتـرض بایـد ظـرف یكمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد، در صورتی كه اعتراض در موعد قانونی واصل نگردد 
و یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه دادگاه محـل ارائـه ننمایـد اداره ثبـت 
مبادرت به صدور سـند به نام متقاضیان را خواهد نمود،ضمناً صدور سـند مالكیت 

مانـع ازمراجعـه متضرربـه دادگاه نخواهـد بود/.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/10     
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/25 

 جلیل تیموریان
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