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آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم لیـا بیدهنـدی اصالتـا و وکالتـا طبـق وکالتنامـه شـماره 80633 مورخـه 98/4/25 دفترخانـه 181 تهـران از طـرف وراث مرحـم انسـی گلمحمـدی، بـه اسـامی حسـنعلی و 
فاطمـه و لیـا و علـی اکبـر شـهرت همگـی بیدهنـدی و عباسـعلی و غامرضـا و سـهیا و محمدرضـا شـهرت همگـی گلمحمـدی بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه 38262 و 38263 

مورخـه 99/10/27 دفترخانـه 181 تهـران بـوارده شـده بـه شـماره 30138 مورخـه 99/10/29 مدعـی اسـت کـه:
سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 136.78 مترمربع به پاک 44208 فرعی از 4476 اصلی مفروز از 1896 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش هفت 
تهـران ذیـل دفتـر 1010 و صفحـه 349 و ثبـت 160235 و چاپـی 202225 بنـام احمـد پرتـوی ثبـت و صـادر و تسـلیم گردیـد. سـپس برابـر سـند قطعـی شـماره 69720 مورخـه 
47/11/26 دفترخانـه 33 تهـران بـه مهـدی شـکار سـرائی انتقـال یافـت. سـپس برابـر سـند قطعـی شـماره 10749 مورخـه 50/8/5 دفترخانـه 241 تهـران بـه عیسـی امینـی نـژاد 
انتقـال یافـت. سـپس برابـر سـند قطعـی شـماره 53762 مورخـه 50/8/23 دفترخانـه 77 تهـران بـه حسـین بـرادران مظفـری انتقـال یافـت. سـپس برابـر سـند قطعـی شـماره 
90193 مورخـه 2537/1/26 دفترخانـه 199 تهـران بـه حسـنعلی بیدهنـدی انتقـال یافـت. سـپس برابـر سـند قطعـی شـماره 14733 مورخـه 80/3/17 دفترخانـه 363 تهـران 
مقـدار 4.5 دانـگ مشـاع از ششـدانگ بـه انسـی گلمحمـدی و لیـا و علیرضـا بیدهنـدی بالسـویه هـر کـدام 1.5 دانـگ انتقـال یافـت. سـپس برابـر صورتمجلـس تفکیکی شـماره 
17045 مورخـه 82/5/6 بـه 4 واحـد آپارتمـان و 4 واحـد انبـاری و دو واحـد پارکینـگ تفکیـک و جهـت قطعـات اول و سـوم و 1.5 دانـگ قطعـه چهـارم سـند تـک برگی کاداسـتری 
صادر و تسلیم گردید. سپس خانم انسی گلمحمدی برابر دادنامه شماره 633/154/85 مورخه 85/9/18 شعبه 154 دادگاه عمومی تهران فوت وراث حین الفوت عبارتند 
از: حسـنعلی بیدهنـدی )همسـر( و زهـرا درویـش عـرب )مـادر( و علـی اکبـر و علیرضـا و لیـا و فاطمـه بیدهنـدی )فرزنـدان( و الغیـر. سـپس علیرضـا بیدهنـدی برابـر دادنامـه 
شـماره 375 مورخـه 92/5/19 شـعبه 53 شـورای حـل اختـاف تهـران فـوت وراث حیـن الفـوت عبارتنـد از: فاطمـه امینـی )همسـر( و حسـنعلی بیدهنـدی )پـدر( و امیرمهـدی 

بیدهنـدی )فرزنـد( الغیر.
بعلـت جابجایـی در اداره ثبـت مفقـود شـده اسـت کـه سـند مالکیـت مزبـور کـه نسـبت بـه 4.5 دانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه چهـارم بانضمـام پارکینـگ شـماره 2 و انبـاری 
شـماره 4 معتبـر اسـت لـذا بـا توجـه بـه درخواسـت صـدور المثنـی باسـتناد تبصـره یـک اصاحـی مورخـه 72/9/2 مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی می شـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد فـوق و یـا وجـود سـند مالکیـت مذکـور نـزد خـود می باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظرف مـدت 10 
روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافت نمایید تا مورد رسـیدگی قرار گیرد و اال پس از انقضای 

مهلـت مزبـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور المثنـی سـند مالکیـت طبـق مقـررات اقدام خواهد شـد./
فرج اله علیزاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پیروزی
م الف 17233 / شناسه آگهی 1089389

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ناصر اسکندر بوکالت از طرف ورثه شادروان آقای سیف اله اسکندر طبق وکالتنامه شماره 124553 مورخ 1399/09/20 دفترخانه اسناد رسمی 
شـماره 635 تهـران برابـر تقاضـای وارده شـماره 139985601054025670 مـورخ 1399/09/23 بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه مصـدق ذیـل شـماره 

24714 مـورخ 1399/1290 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 635 تهـرا بـا اعـام ایـن کـه:
سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت 400/95 مترمربـع پـاک 28 فرعـی از 4716 اصلـی مفـروز از 4716 واقـع در بخـش 7 تهـران ذیـل 
ثبت شـماره 15751 صفحه 529 دفتر 135 – اماک با سـریال چاپی 631372 بنام آقای سـید احمد کهرباد ثبت و صادر و تسـلیم شـده اسـت سـپس 
مـع الواسـطه برابـر سـند 611 مـورخ 1342/04/2 دفترخانـه 184 تهـران بـه سـیف الـه اسـکندر انتقـال یافتـه اسـت. نامبـرده طبـق گواهـی حصـر وراثـت 
دادنامه شـماره 921 مورخ 1385/08/30 شـعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران مالیات بر ارث شـماره 181/93083 مورخ 1386/04/23 کاسـه 3191 
اداره کل امـور مالیاتـی جنـوب تهـران فـوت نمـوده اسـت ورثـه وی عبارتنـد از علیرضـا و حمیدرضـا و امیرحسـین و ناصـر و زهـرا و مرضیـه همگـی اسـکندر 
فرزنـدان و صدیقـه چنینـی همسـر مدعـی گردیـده کـه اصـل سـند مالکیـت بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت طـی درخواسـت وارده فـوق تقاضـای 
صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـاک مذکـور 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 ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه به این اداره ثبت اسـناد 
و امـاک خـاوران تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـا مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات، المثنـی سـند مالکیـت 

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

غضنفری –رئیس اداره ثبت اسناد و اماک خاوران
م الف 17235 / شناسه آگهی 1089395

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه خانـم سـکینه جعفـری تقاضـای اخـذ سـند مالکیـت المثنـی نسـبت بـه ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمـان واقـع در طبقـه 4 قطعـه 4 تفکیکـی بـه مسـاحت 67/87 
مترمربع که 12 مترمربع آن بالکن است بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه 3 تفکیکی به مساحت 11 مترمربع واقع در سمت غربی همکف از پاک ثبتی 527878 فرعی از 
4476 مفروز و مجزی از 41260 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 تهران که سـند مالکیت آن دفتر 54000594 به شـماره چاپی 294947 بنام خانم سـکینه جعفری 
صادر و تسـلیم شـده اسـت سـپس مالک با ارائه دو برگ استشـهادیه که بامضاء شـهود رسـیده اسـت و با گواهی دفتر اماک نسـبت به مالکیت ذیل آن طی شـماره 5716 – 
99/9/25 توسـط دفترخانه 1155 تهران گواهی امضاء گردید مدعی اسـت که اصل سـند مالکیت به علت اسـباب کشـی مفقود شـده و تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت 
ملـک مذکـور را نمـوده لـذا مراتـب باسـتناد مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت و یا در اختیار داشـتن 
سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظـرف مـدت 10 روز از انتشـار ایـن آگهـی بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت اقـدام نماید بدیهی اسـت 
در ایـن صـورت پـس از تنظیـم صـورت مجلـس اصـل سـند مالکیـت بـه ارائـه کننـده مسـترد خواهـد شـد و صـدور المثنـی سـند مالکیت منوط بـه ارائه دادنامـه از مراجع ذیصاح 

قضایـی خواهـد بـود و پـس از انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم هـر گونـه اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت به صدور المثنی سـند مالکیت اقـدام خواهد نمود.
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطاع.

غضنفری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خاوران تهران
م الف 17234 / شناسه آگهی 1089393

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر باینکه خانم هانیه کانتری به موجب وکالت نامه شماره 153029 مورخ 1399/8/5 دفتر اسناد 378 تهران به وکالت از طرف وراث حسن نبی کریم بنامهای پرویز و 
چنگیز و پروین و مریم و مینو بعنوان فرزندان و تقاضا نسـبت به سـهم االرث ایشـان با اعام گم شـدن سـند مالکیت ملک مورد آگهی با تسـلیم استشـهادیه گواهی امضاء 
شـده بـا شـماره شناسـه یکتـا 13992151217000384 رمـز تصدیـق بـه شـماره 225781 مـورخ 1399/8/7 دفترخانـه 378 تهـران طـی درخواسـت وارده شـماره 25264 مـورخ 
1399/8/10 بـه علـت مفقـودی تقاضـای صـدور سـند المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده اسـت کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی می گردد. 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به شماره 926 فرعی از 36 اصلی مفروز و مجزا شده از 32 فرعی از اصلی مذکور قطعه 18 واقع در بخش 
11 حـوزه ثبـت ملـک قلهـک تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 90.29 مترمربـع بـه مالکیـت حسـن بنـی کریـم فرزنـد اسـدهللا شـماره شناسـنامه 22301 تاریخ تولد دارای شـماره 
ملـی بـا جـز سـهم 3 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 061098 کـه در صفحـه 499 
دفتـر امـاک جلـد 387 ذیـل شـماره 138259 ثبـت گردیـده اسـت متعاقبـا برابـر گواهـی حصـر وراثـت بـه شـماره 4640 مـورخ 1356/12/15 شـعبه 74 دادگاه تهـران مشـارالیه 
فوت نموده و ورثه حین الفوت ایشـان عبارتند از 1- پروین و چنگیز و پرویز و مریم و مینو و محسـن همگی با نام خانوادگی بنی کریم و بعنوان فرزندان و عفت السـادات 
سـخائی کاشـانی بعنـوان همسـر متوفـی معرفـی گردیده انـد. 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 ایـن آگهـی ذکـر نشـده و 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 صورت اعتـراض اصل 

سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهد کرد./ 
رونوشت به: 1- ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 2- دفاتر اسناد رسمی جهت اطاع از اعام فقدان سند مالکیت و تقاضای صدور المثنی

مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران
م الف 17237 / شناسه اگهی 1089399

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

تاریـخ رسـیدگی: 8 /11 /1399 شـماره پرونـده:9909987462100178 خواهان:اکـرم 
صادقـی دمیـه بـه آدرس : باشـت_خیابان شـهداء_کوچه بهیارپـور خوانـده: دادگاه 
:تقاضـای صـدور گواهـی انحصـار  عمومـی باشـت )شـورای حـل اختـاف( خواسـته 
وراثـت مرجـع رسـیدگی :شـورای حـل اختـاف باشـت خانـم اکـرم صادقـی دمیـه بـه 
شـماره شناسـنامه 36 بـه اسـتناد شـهادتنامه وگواهـی فـوت و فتـو کپـی شناسـنامه 
ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 9909987462100178 تقدیـم ایـن شـورا نمـوده چنیـن 
اشـعار داشـته که شـادروان حسـین محمد پور به شماره شناسـنامه 4_001566_426 
درتاریـخ 6/ 12/ 1399 در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی 
عبارتند از: یک همسر دائمی بنام اکرم صادقی دمیه به شماره شناسنامه 36 و یک 
فرزنـد ذکـور بنـام آیریـک محمـد پور بـه شناسـنامه 7_062809_426 و دو فرزند ذکور 
بنامهـای 1_آرتمیـس محمـد پـور بـه شـماره شناسـنامه 0_069238_426 ، 2_ آیـار 
محمـد پـور بـه شـماره شناسـنامه 9_051727_426 و پـدر متوفـی بنـام صـادق محمـد 
پـور بـه شـماره شناسـنامه 451 ، 2_مـادر متوفـی بنـام مریـم جعفـری پـور بـه شـماره 
شناسـنامه 27132 و جـزء افـراد فـوق الذکـر فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد وال غیـره 
اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و انتشـار یـک نوبـت آگهـی اعـام تـا چنانچـه 
شـخص یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیـت نامـه ای دارند اعام نمـوده در 
غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق صـادر مـی گردد.اعتبار قانونی 

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

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای محمـد مهـدی توکلی طبق وکالتنامه 62080 مـورخ 99/8/5 دفتر 
32 همـدان )بـه وکالـت از خسـرو توکلـی( بـا اعـام مفقـود شـدن سـند مالکیـت ملـک 
مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده بشـماره 477544 دفتـر 32 
همـدان و درخواسـت وارده 7505 مـورخ 99/9/26 درخواسـت سـند المثنـی سـند 
مالکیـت را نمـوده اسـت، مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح 

زیـر آگهـی می گـردد:
نام و نام خانوادگی خسرو توکلی

شماره پاک 34123 فرعی از 48 اصلی مفروز از 1426 فرعی از اصلی
علت گم شدن: جابه جایی

خاصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمـان مسـکونی 
واقـع در جنوبغـرب طبقـه 4 بمسـاحت 82.59 مترمربـع کـه )3.19( سـه متـر و نـوزده 
دسـیمتر مربـع آن بالکـن اسـت. قطعـه 16 بـه پـاک 34123 فرعـی از 48 اصلی مفروز 
انبـاری مسـکونی 4 و  از اصلـی واقـع در بخـش 11 تهـران بانضمـام  از 1426 فرعـی 
پارکینـگ مسـکونی 5 ذیـل دفتـر 2719 صفحـه 248 بـا شـماره چاپـی 220023 بنـام 

خسـرو توکلـی صـادر گردیـده اسـت.
اینـک بـا توجـه بـه اعـام مفقـودی سـند توسـط مالـک مراتب اعام تا هر کس نسـبت 
بـه ملـک مـورد آگهـی، معاملـه کـرده و یـا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد 
بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن 
ارائـه 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.
طاهر طلوع دل – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لویزان
م الف 17241 / شناسه آگهی 1089408

آگهی فقدان سند مالکیت
 330 مسـاحت  بـه  آن  در  احداثـی  بنـا  بـا  زمیـن  قطعـه  یـک  مالکیـت  سـند 
مترمربـع بـه پـاک ثبتـی 60030 فرعـی از 2395 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
21589 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 10 تهـران ذیـل دفتـر الکترونیکـی 
دفتـر  و  دانـگ   3/4 بمیـزان   064462 چاپـی  بشـماره   139720301080024308
الکترونیکی 139720301080030401 بشماره چاپی 398685 بمیزان 2/6 دانگ از 

اسـت. گردیـده  عباسـعلی  فرزنـد  شـریفی   / تـاج  سـیمین  بنـام  ششـدانگ 
حال آقای رضا کاظمی شاهوار بموجب تفویض وکالت بشماره 7905 – 99/10/08 
دفترخانـه 1611 تهـران بـا وکالـت مـع الواسـطه از مالـک بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه 
که بامضاء شـهود رسـیده اسـت و ذیل آن طی شـماره 41053 – 99/10/08 توسـط 
دفترخانـه 336 تهـران گواهـی امضـاء گردیـد مدعـی اسـت کـه اسـناد مذکور به علت 
جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت و تقاضـای صـدور المثنـی اسـناد مالکیـت ملـک مورد 
نظـر را دارنـد لـذا مراتـب باسـتناد مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت 
آگهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه آن و یـا در اختیـار 
داشـتن سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظـرف مـدت 10 روز از انتشـار ایـن آگهی به 
ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت اقـدام نماید 
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 
دادنامه از مراجع ذیصاح قضایی خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذکور و عدم 
هـر گونـه اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت به صدور المثنی سـند مالکیت اقـدام خواهد 

ضمنـا پـاک فـوق دارای چنـد فقـره بازداشـت می باشـد.
منوچهر کاظم اصالنی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهر آرا
م الف 17236 / شناسه آگهی 1089397

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم / آقای زهرا حاجی پور اصالتا/ طی وارده شماره 45001219 مورخ 98/11/23 

بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـا بـه شـماره 21969 و 21945 و 8733 مـورخ 

26/11/98 دفترخانه 831 و 1180 تهران تقاضای صدور سـند مالکیت المثنی نموده 

و مدعـی اسـت اسـناد مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت 99/75 

مترمربـع پـاک 1961 فرعـی از 2395 واقـع در بخـش ده تهـران، ذیـل ثبت 480776 

و 480777 و 52424 صفحه 94 و 96 و 265 دفتر 2526 و 352 به شماره چاپی 

084577 و 084578 و 084579 ثبـت و صـادر شـده سـپس برابـر سـند قطعـی 

4652 مـورخ 86/3/9 دفترخانـه 793 تهـران بـه زهـرا حاجی پور انتقال یافته اسـت 

و بـه علـت جابجائـی مفقـود گردیـده لـذا مراتـب در اجرای تبصره یـک ماده 120 آیین 

نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 

نسـبت بـه آن و یـا وجـود سـند مالکیـت مذبـور نـزد خـود باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن 

آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند 

معامله به این اداره تسـلیم نماید تا مورد رسـیدگی قرار گیرد بدیهی اسـت چنانچه 

در مهلـت مقـرر اعتراضـی واصـل نگـردد المثنـی سـند مالکیـت مرقـوم صـادر و بـه 

متقاضـی تسـلیم می گـردد.

رونوشت: ستاد اجرایی فرمان امام )سره(
امیر تفرقی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران
م الف 17238 / شناسه آگهی 1089400

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون تعیین تفکیک وضعیت اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

بر اساس موجب رای شماره 139960301054002066 و 139960301054002065 
اختـاف  حـل  هیئـت  از  صـادره   1399/08/18 مـورخ   139960301054002064 و 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
مصـوب 90/09/20 مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک جنـوب شـرق تصرفـات 
مفـروزی و مالکانـه خانـم مریـم زیـن العابدینـی نسـبت بـه 5 سـهم از 9 سـهم بـه 
اسـتثنای بهـای ثمنیـه عـرص و اعیـان و زهـرا زیـن العابدینـی نسـبت بـه 1 سـهم از 
9 سـهم بـه اسـتثنای بهـای ثمنیـه عرصـه و اعیـان و فاطمـه زیـن العابدینـی نسـبت 
بـه 1 سـهم از 9 سـهم بـه اسـتثنای بهـای ثمنیـه عرصـه و اعیـان فرزنـدان علیمیـرزا 
متقاضـی پرونـده کاسـه 1399114401054000087 و 1399114401054000086 و 
1399114401054000030 نسـبت بـه یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه 
مسـاحت 101/40 مترمربـع قسـمتی از پـاک ثبتـی 4418 واقـع در بخـش 7 تهـران بـا 
مـورد ذیـل صفحـات 545 و 549 دفتـر 1216 بـه ثبـت گردیـده. مراتـب از نظـر اطـاع 
ذوی الحقـوق و شـرکا مشـاعی پـاک فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز در روزنامـه 
آگهی می گردد. طبق قانون فوق االشاره کسانی که به مالکیت و تصرفات مفروزی 
متقاضـی فـوق اعتـراض دارنـد می  تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی ظـرف مـدت دو مـاه 
اعتراض خود را به مراجع قضائی تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضاع مهلت 
قانونـی عـدم وصـول واخواهـی نسـبت بـه صدور سـند مالکیت مفروزی به مسـاحت 

و حـدود بـاال بـه نـام نامبـردگان اقـدام خواهـد شـد.
غضنفری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خاوران تهران
م الف 17239 / شناسه آگهی 1089402

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/04

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر باینکه آقای سید سامی الدین طباطبائی فرد به موجب وکالت نامه شماره 15438 مورخ 1399/10/18 دفتر اسناد 1312 تهران به وکالت از طرف سید مجید طباطبائی 

فـرد و طـی وکالـت 15444 مـورخ 1399/10/20 دفتـر 1312 تهـران بـه وکالـت از طـرف سـاریه بیگـم جوزدانـی بـا اعـام گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم 

استشهادیه گواهی امضاء شده با شماره شناسه یکتا 139902155236000471 رمز تصدیق به شماره 348925 مورخ 1399/10/20 دفترخانه 1312 تهران طی درخواست 

وارده شـماره 34516 مـورخ 1399/10/23 بـه علـت مفقـودی تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده اسـت کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه 

شـرح زیـر آگهـی می گـردد. سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـجر بـه شـماره پـاک 3247 فرعـی از 37 اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از 749 فرعـی از اصلـی مذکـور 

قطعـه 8 واقـع در بخـش 11 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک قلهـک تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 569.31 مترمربـع ذیـل دفتـر 367 صفحه 345 با شـماره چاپـی 697057 بنام 

محمـود خوشنویسـی ثبـت و سـند مالکیـت صـادر گردیـده اسـت سـپس طـی سـند 102941 مـورخ 1367/10/19 دفتـر 40 تهـران ششـدانگ بـه اسـمعیل تـات حصـاری و سـکینه 

غفاری )بالسویه( منتقل گردیده است سپس طی سند 106068 مورخ 1368/12/15 دفتر 40 تهران به محسن شریعتمداری منتقل گردیده است متعاقبا طی سند 111182 

مـورخ 1371/4/29 دفتـر 40 تهـران ششـدانگ بـه سـید مجیـد طباطبائـی و سـاریه بیگـم جوزدانـی منتقـل گردیـده اسـت. سـند رهنـی شـماره 128382 مـورخ 1379/12/02 کـه 

بنفع بانک ملت ثبت شـده رهنی شـماره 131206 مورخ 1382/05/21 که بنفع بانک ملت ثبت شـده اسـت. سـند رهنی شـماره 131126 مورخ 1382/04/23 که بنفع بانک 

ملـت ثبـت شـده. رهنـی شـماره 127787 مـورخ 1379/06/29 کـه بنفـع بانـک ملـت ثبـت شـده. رهنـی شـماره 117455 مـورخ 1372/10/05 کـه بـه نفـع بانـک ملـت ثبـت شـده 

لـذا بـا توجـه بـه اعـام فقـدان سـند مالکیـت ملـک فـوق الذکـر و درخواسـت صـدور المثنـی آن مراتـب اعـام تـا هـر کس نسـبت به ملک مـورد آگهی معامله کرده که در قسـمت 

ایـن آگهـی ذکـر نشـده و 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 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 ارائه نشـود اداره ثبت المثنی سـند 

مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهد کرد.

رونوشت به: 1- ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 2- دفاتر اسناد رسمی جهت اطاع از اعام فقدان سند مالکیت و تقاضای صدور المثنی

مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران 
م الف 17240 / شناسه آگهی 1089405

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای غامرضـا اکبـری طبـق وکالتنامـه شـماره 141055 مورخـه 98/9/18 دفترخانـه 
101 تهـران از طـرف عـزت السـادات فاضـل همدانـی بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه 
 31548 شـماره  بـه  شـده  بـوارده  تهـران   101 دفترخانـه   99/11/7 مورخـه   57766
مورخـه 99/11/8 مدعیسـت کـه: سـند مالکیـت شـش دانـگ یـک دسـتگاه آپارتمـان 
قطعـه 7 بـه مسـاحت 124.65 مترمربـع بـه پـاک 31 فرعـی از 75 اصلـی واقـع در 
بخـش هفـت تهـران واقـع در طبقـه 4 سـمت غـرب کـه مقـدار 2.92 مترمربـع آن 
در طبقـه  واقـع  مترمربـع   11 بمسـاحت  قطعـه 7  پارکینـگ  بانضمـام  اسـت  بالکـن 
همکـف سـمت جنـوب و انبـاری قطعـه 8 بمسـاحت 2.63 مترمربـع واقـع در طبقـه 
همکـف سـمت جنـوب ذیـل دفتـر 139820301043040328 و چاپـی 137476 بنـام 

عـزت السـادات فاضـل همدانـی ثبـت و صـادر و تسـلیم گردیـد.
اکبـری مدعـی گردیـد کـه سـند مالکیـت بدلیـل جابجایـی  آقـای غامرضـا   سـپس 
مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور المثنـی سـند مالکیـت نمـوده اسـت لـذا مراتـب 
باسـتناد تبصـره یـک اصاحـی مورخـه 72/9/2 مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت در 
یـک نوبـت آگهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک 
مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ 
نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن 
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 المثنـی سـند مالکیـت طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد./
فرج اله علیزاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پیروزی
م الف 17232 / شناسه آگهی 1089387

تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص هیـوا مهـام تجـارت اسـتیل درتاریـخ 1399/11/13 بـه شـماره ثبـت 572449 بـه شناسـه ملـی 14009775227 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل 
گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :واردات و صـادرات فلـزات و مـواد معدنـی ، خریـد و فـروش فلـزات و مـواد معدنـی ، 
سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها و سایر فعالیت های مرتبط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران - منطقـه 19 ، شهرسـتان شـمیرانات ، بخـش مرکـزی ، شـهر تجریـش، محلـه دارآبـاد ، خیابـان شـهید محبـی ، خیابـان شـهید محمدرضـا پورابتهاج ، 
پاک 65 ، سـاختمان برج باغ آبشـار ، طبقه ششـم ، واحد 501 کدپسـتی 1956935818 سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ 200,000,000 ریال نقدی منقسـم 
به 200000 سـهم 1000 ریالی تعداد 200000 سـهم آن با نام عادی مبلغ 70000000 ریال توسـط موسسـین طی گواهی بانکی شـماره 573033 مورخ 1399/10/21 نزد بانک 
بانـک آینـده شـعبه دیباجـی بـا کـد 0330 پرداخـت گردیـده اسـت والباقـی در تعهـد صاحبـان سـهام مـی باشـد اعضـا هیئـت مدیـره آقـای علیرضـا صالحـی سیاوشـانی بـه شـماره 
ملی 0065025830 و به سـمت مدیرعامل به مدت 2 سـال و به سـمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سـال آقای شـایان صالحی سیاوشـانی به شـماره ملی 0440960703 
و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای پویـان صالحـی سیاوشـانی بـه شـماره ملـی 0440960711 و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره به مدت 2 سـال 
دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا عقـود اسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری 
باامضـاء رییـس هیـات مدیـره بـه تنهایـی و یـا رییـس هیـات مدیـره همـراه بـا یکـی از اعضـای هیـات مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسـنامه بازرسـان آقای سـید وحید اطیابی به شـماره ملی 0049286404 به سـمت بازرس اصلی به مدت 1 سـال آقای پرویز ترکاشـوندی به شـماره ملی 
2391167652 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیت مذکور 

بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد. سـازمان ثبـت اسـنادواماک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری تهـران )1090387(

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

موضـوع  هیـات  جلسـه   99/6/1 مـورخ   139960331012001850 شـماره  رای  برابـر 
رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تكلیـف  تعییـن  قانـون 
مالكانـه بالمعـارض متقاضـی  یوسـف  ثبـت سـاوجبالغ  تصرفـات  واحـد  مسـتقر در 
ششـدانگ  در  مراغـه  از  صـادره   188 شناسـنامه  بشـماره  اکبـر  علـی  فرزنـد  پوریـا 
در   واقـع   175 پـالك  مربـع  متـر   3704/25 بمسـاحت  احداثـی   بنـای  بـا  بـاغ  بـاب 
سـاوجبالغ از مالکیـت  اسـکندر قـره حسـنلو ذیـل ثبـت صفحـه 535 دفتـر 64 محـرز 
گردیـده اسـت لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز در 
روزنامـه هـای کثیراالنتشـار و محلـی همزمـان در یـک تاریـخ چـاپ و آگهـی مـی شـود 
در صورتـی كـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالكیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـك مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
 مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكیـت صـادر خواهـد شـد.

م الف : 1294 /11183   نوبت اول : 99/11/4     نوبت دوم : 19 /99/11 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ- مهران رشیدی

آگهی فقدان سند مالکیت

آقـای منصـور کاظمـی مالـک ششـدانگ پـاک 38 فرعـی از 2697- اصلـی بخـش 3 

سـنندج بـا تقدیـم یکبـرگ استشـهادیه کـه بـه تاییـد دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 3 

سـنندج رسـیده، مدعـی اسـت سـند مالکیـت ششـدانگ پـاک مرقـوم را بـا شـماره 

سـریال 615964ج98 کـه بـه نـام ایشـان صـادر گردیـده، مفقـود نمـوده و از ایـن اداره 

تقاضای صدور سـند مالکیت المثنی را دارد لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه 

اصاحـی قانـون ثبـت مصـوب1380 در یـک نوبـت آگهـی مـی گـردد تـا هرکسـی مدعـی 

انجام معامله و یا وجود سـند فوق نزد خود اسـت از تاریخ انتشـار آگهی ظرف مدت 

ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی 

صـادر خواهـد شـد.

بهنام قباد-رئیس ثبت منطقه یک سنندج


