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آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9702049
چهـار دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بیـاض بـه شـماره یـک فرعـی از 4132 اصلـی بخـش 6 محمدیـه تهـران بـا حـدود و مشـخصات: شـماالً: بدیـوار زمیـن شـماره 
4132 شـرقاً: بـه شـارع عـام جنوبـاً: بدیـوار خانـه شـماره 4133 غربـاً: بـه شـارع عـام ذیـل ثبـت هـای 3518 و 96875 صفحـات 570 و 317 دفاتـر 34 و 361 بـه نشـانی: تهـران، 
میدان خراسـان، خ خراسـان، کوچه عمرانی فر، ضلع شـرقی بوسـتان کوثر، پاک های 28 – 30 – 32 – 34 – 36 متعلق به مرحوم عباس غامرضایی ملک آبادی بدهکار 
پرونـده اجرایـی کاسـه 97002049 کـه در قبـال بدهـی وی بازداشـت و برابـر نظریـه مورخـه 99/9/29 هیـات سـه نفـره کارشناسـان رسـمی دادگسـتری توصیـف ملـک عبـارت 
اسـت از اینکـه ملـک فـوق در ضلـع شـرقی بوسـتان کوثـر واقـع شـده و در ضلـع شـرقی آن 8 دهانـه مغـازه بـا سـاختمان فرسـوده و قدیمـی بـا قدمـت بیـش از 40 سـال و راه 
ورودی بـه قسـمت پشـت آنهـا کـه بعنـوان انبـار اسـتفاده می شـود قـرار دارد حـدود اربعـه منـدرج در سـند فاقـد ابعـاد اسـت و ضلـع غربـی کـه شـارع عـام ذکـر شـده، مجـاور 
بوسـتان کوثـر می باشـد در همیـن ضلـع دیـواری مجـاور دیـوار قدیمـی احـداث شـده اسـت کـه خـارج از محـدوده ملـک می باشـد. ضمنـاً دیـوار ضلـع غربـی در دو قیمـت کـه در 
امتـداد یکدیگـر نیسـتند احـداث  شـده کـه بـا شـرح تصویـر سـند ابـرازی مغایـرت دارد. مسـتنداتی در مـورد احـداث سـاختمانها و کاربـری تجـاری ارائـه نگردیـد. بنابـر اظهـارات 
آقـای محمـد غامرضایـی سـه دانـگ سـرقفلی ملـک در اختیـار شـخص دیگـری اسـت کـه نصـف ملـک در اختیـار ایشـان می باشـد. در حـال حاضـر از کل ملـک بعنـوان مصالـح 
فروشـی سـاختمان مورد اسـتفاده قرار میگیرد که از سـاختمان به عنوان دفتر کار و انباری مسـقف اسـتفاده می شـود و پشـت سـاختمان نیز انباری روباز مصالح سـاختمانی 
می باشـد. براسـاس نامـه 512/11/14231 مـورخ 98/03/11 شـهرداری منطقـه 12 تهـران، مسـاحت کل ملـک مـورد ارزیابـی 789/30 مترمربـع مـاک عمـل شـهرداری اسـت و بـا 
توجه به عدم درج مساحت در نامه استعام ثبتی، مبنای محاسبه قیمت قرار گرفته است. به استناد نامه 512/16/25780 مورخ 98/04/23 طبق طرح تفصیلی مصوب 
ملـک مذکـور در طـرح فضـای سـبز G112 قـرار دارد. چهـار دانـگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه بـا توضیحـات فـوق بـدون در نظـر گرفتـن سـرقفلی و کلیـه حقـوق مکتسـبه بـه مبلـغ 
40/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده اسـت و برابر اعام بسـتانکار وارده با شـماره 15026611 مورخ 1398/09/09 فاقد بیمه می باشـد و طبق صورتجلسـه تحقیق وارده به 
شـماره 15030580 – 1397/12/14 تنطیمـی توسـط مامـور اجـراء ملـک مذکـور بصـورت یـک بـاب مغـازه و انبـار مصالـح فروشـی می باشـد که در تصرف فرزند بدهکار می باشـد. 
مزایده در روز دوشـنبه مورخ 99/12/11 از سـاعت 9 الی 12 در محل سـالن مزایده اداره پنجم اجرای اسـناد رسـمی واقع در تهران، میدان ونک، چهارراه جهان کودک، پاک 
34، سـاختمان معاونـت اجـرای اسـناد رسـمی از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد و مزایـده از مبلـغ 40/000/000/000 ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی فروختـه 
خواهـد شـد و مزایـده حضـوری اسـت و شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم آزاد اسـت و منـوط بـه پرداخـت 10 )ده( درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت و 
تحـت شناسـه واریـز اعامـی و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در جلسـه مزایـده اسـت. لـذا خریـدار و یـا خریـداران می بایسـت تـا قبـل از شـروع وقـت مزایـده اصـل فیـش 
واریـزی مبلـغ ودیعـه ده درصـد بـه نـام خـود را همـراه درخواسـت کتبـی بـه واحـد اجـرا تسـلیم و ثبـت نمایند. ضمناً برنده مزایده مکلف اسـت مابه التفاوت مبلـغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حسـاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حسـاب سـپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل 
اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد. در ایـن صـورت عملیـات فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدید میگردد و الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشـد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تا تاریخ 

مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه عهـده برنـده مزایده اسـت.
تاریخ انتشار مزایده: 99/11/27

رییس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران – علی نژاد
م الف 17437 / شناسه آگهی 1094722

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم / آقای یداله موسی زاده باسی از طرف اسداله فراهانی شهریور وکالتا طی وارده 
شـماره 45039839 مـورخ 99/11/8 برابـر وکالتنامـه 36363 – 97/2/13 دفترخانـه 
808 تهـران بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـا بـه شـماره 4233 مـورخ 99/11/8 
دفترخانه 1345 تهران تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده و مدعی است سند 
مالکیـت یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره 29 فرعـی از 1659 اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از 9 
فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 10 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک رودکی تهران 
استان تهران به مساحت 68.25 مترمربع در مالکیت اسداله / فراهانی شهریور فرزند 
سـتار شـماره شناسـنامه 1431 تاریخ تولد 1344/04/23 صادره از اردبیل دارای شـماره 
ملـی 1463449267 بـا جـز سـهم 6 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و 
اعیـان عرصـه و اعیـان، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 374271 سـری ب 
سال 97 با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 139720301045069381 ثبت گردیده 
اسـت و برابـر سـند رهنـی شـماره 16816 مـورخ 1397/09/12 دفترخانـه اسـناد رسـمی 
شـماره 31 شـهر ری اسـتان تهران که بنفع بانک سـپه به مبلغ 1.400.000.000 ریال به 
مـدت 20 سـال ثبـت شـده. بـه علـت اسـباب کشـی مفقود گردیـده لذا مراتـب در اجرای 
تبصـره یـک مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی می گـردد تـا چنانچـه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به آن و یا وجود سند مالکیت مذبور نزد خود باشد 
از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قرار گیـرد بدیهی 
است چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 

و بـه متقاضـی تسـلیم می گردد. 
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
امیر تفرقی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران
 م الف 17452 / شناسه آگهی 1094746

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم زهـرا سـادات عرشـی هـا بـا وکالـت از خانـم کبـری متقـی طبـری بموجـب وکالتنامـه رسـمی شـماره 38014 مـورخ 1399/05/13 دفترخانـه شـماره 212 تهـران بـا تسـلیم 2 
بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق شـده طـی شـماره 11154 مـورخ 1399/05/21 توسـط دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 628 حـوزه ثبتـی تهـران و بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 
1399885601025015590 مـورخ 1399/05/29 مدعـی گردیـده سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمـان غربـی واقـع در طبقـه دوم بـه مسـاحت 153/86 مترمربـع 
قطعـه ششـم تفکیکـی بـه شـماره پـاک 28459 فرعـی از 6933 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 9762 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش دو تهـران کـه مسـاحت 
18/76 مترمربع آن بالکن اسـت ذیل ثبت 114286 صفحه 193 دفتر 854 به شـماره چاپی 2/559675 بنام خانم زهرا امیر مغری صادر و تسـلیم شـده اسـت سـپس برابر 
سـند شـماره 104992 مـورخ 68/05/14 دفترخانـه 98 تهـران بـه سـیروس نصیـری منتقـل و برابـر سـند 108483 مـورخ 71/07/28 دفترخانـه 28 تهـران بـه مهرانگیـز نصیـری 
و طـی سـند 116004 مـورخ 77/06/08 دفترخانـه 28 تهـران بـه سـیروس نصیـری منتقـل و نامبـرده نیـز طـی سـند صلـح عمـری بشـماره 64124 مـورخ 1392/07/28 دفترخانـه 
117 تهـران ششـدانگ اعیانـی را بـه خانـم کبـری متقـی طبـری )بـا حـق فسـخ مـادام العمـر بـرای مصالـح( صلـح کـرده اسـت. بـا ایـن توضیـح کـه نامبـرده برابر گواهی حصـر وراثت 
شـماره 325/264/96 مورخ 1396/5/18 شـورای حل اختاف منطقه 6 تهران فوت شـده اسـت. و بعلت جابجائی مفقود گردیده و درخواسـت صدور سـند مالکیت المثنی 
پاک موصوف را نموده اسـت لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشـار )همین روزنامه( آگهی میشـود تا چنانچه 
کسـی ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجـود اصـل سـند مالکیـت نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهی ظرف مهلـت 10 روز اعتراض خـود را به 
انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پـس از رویـت و ماحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد 
شـد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سـند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شـود. در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سـند مالکیت پاک مرقوم 

صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد گردید.
شهمیرزادی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نارمک
م الف 17438 / شناسه آگهی 1094723

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حسـین عابدینی خسـرقی اصالتا با تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی مصدق شـده طی شـماره 19693 مورخ 99/10/21 توسـط دفترخانه اسـناد رسـمی 
شـماره 551 حـوزه ثبتـی تهـران و بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 1023031840 مـورخ 99/10/21 مدعـی فقـدان سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمـان مسـکونی واقـع 
در جنـوب غربـی طبقـه اول قطعـه سـوم تفکیکـی بمسـاحت 134/44 مترمربـع کـه مقـدار 3/85 مترمربـع آن بصـورت بالکـن اسـت بـه شـماره پـاک ثبتی 43570 فرعـی از 118 
اصلی مفروز از پاک 1117 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام انباری شماره 14 در شرق زیرزمین بمساحت 8/13 مترمربع و پارکینگ شماره 15 تفکیکی 
بمسـاحت 11 مترمربـع واقـع در سـمت مرکـزی زیرزمیـن ذیـل دفتـر الکترونیـک بـه شـماره 139920301023033466 بـه شـماره چاپـی 509977 بـه نـام آقـای حسـین عابدینـی 
خسـرقی ثبت صادر و تسـلیم گردیده اسـت بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواسـت صدور سـند مالکیت المثنی پاک موصوف را نموده اسـت لذا مراتب در اجرای ماده 
120 آییـن نامـه قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت در یـک روزنامـه کثیراالنتشـار )همیـن روزنامـه( آگهـی میشـود تـا چنانچه کسـی ادعای انجام معامله نسـبت به ملـک مذکور و یا 
وجـود اصـل سـند مالکیـت نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی ظـرف مهلـت 10 روز اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ثبتـی واقـع 
در نشـانی: فلکـه دوم صادقیـه – بلـوار ناصـر حجـازی – خیابـان شـقایق جنوبـی – نبـش کوچـه 16 متـری شـرقی – پـاک 1 ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قرار گیرد بدیهی اسـت 
اصـل سـند مالکیـت پـس از رویـت و ماحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمی شـود. در صـورت عـدم 

وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی سـند المثنـی پـاک مرقـوم صـادر و به متقاضی تسـلیم خواهـد گردید.
امید ملک – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران
م الف 17439 / شناسه آگهی 1094725

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

موضـوع  هیـات   99/10/17 مـورخ   139960301078001775 شـماره  رای  برابـر 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
آبـاد تهـران تصرفـات مالکانـه  مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک یافـت 
بشـماره  علـی  حمـزه  فرزنـد  خانـی  رحیـم  مجیـد  آقـای  متقاضـی  بامعـارض 
شناسـنامه 0010788621 صـادره ازتهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن با بنای 
احداثی در آن به مساحت 85/50 مترمربع در قسمتی از پاک 6269 فرعی از 
2398 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 2213 فرعـی از 2398 اصلـی واقـع 
در بخش 12 تهران خریداری از مالک رسـمی آقای غام عباس ابراهیمی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
بهروز جشان – رئیس ثبت اسناد و امالک
م الف 17441 / شناسه آگهی 1094727

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/13

آگهی فقدان سند مالکیت
بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی  اینکـه خانـم گیزالماریالیدیـا اصالتـا  نظـر بـه 
شـماره  رسـمی  اسـناد  دفتـر  توسـط   99/11/8  -176178 شـماره  طـی  شـده  مصـدق 
122 تهـران و بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 23033810 – 99/11/8 مدعـی فقـدان 
سـند مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان مسـکونی بـه شـماره 48018 فرعـی از 
124 اصلـی قطعـه 5 تفکیکـی مفـروز و مجـزی شـده از 2651 فرعـی از اصلـی مذکـور 
بخـش 11 حـوزه ثبـت کـن تهـران بـه مسـاحت 90/9 مترمربـع واقـع در سـمت شـمالی 
طبقـه سـه بانضمـام انبـاری مسـکونی قطعـه 7 بـه مسـاحت 2/44 مترمربـع واقـع در 
سمت شرقی زیرزمین اول بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه 7 تفکیکی به مساحت 
و صفحـه  ثبـت  ذیـل  یـک  زیرزمیـن  غربـی  شـمال  سـمت  در  واقـع  مترمربـع   11/25
الکترونیـک شـماره 139920301023034786 بـه شـماره چاپـی 504108 بـه نـام خانـم 
گیزالماریالیدیـا ثبـت و صـادر گردیـد بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده و تقاضـای صـدور 
سـند مالکیـت المثنـی آن را از ایـن منطقـه نمـوده انـد. لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 
آییـن نامـه قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار )همیـن روزنامـه( 
آگهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم و یـا 
وجـود سـند مالکیـت آن نـزد خـود می باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف 10 روز 
اعتـراض خـود را کتبـاً بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن واحد ثبتی تسـلیم نماید 
تا مورد رسـیدگی قرار گیرد. بدیهی اسـت اصل سـند مالکیت پس از ماحظه به ارائه 
دهنـده اعـاده خواهـد شـد و بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت ترتیـب اثـر 
داده نخواهـد شـد. در صـورت عـدم وصـول اعتـراض ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی، سـند 

مالکیـت المثنـی پـاک مذکـور صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد گردیـد.
امید ملک – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران
م الف 17442 شناسه آگهی 1094728

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای صابر پور رضا با اعام گم شـدن سـند مالکیت ملک مورد آگهی با تسـلیم استشـهادیه گواهی امضاء شـده ذیل شـماره 5309 – 5310 مورخ 1399/8/27 
دفترخانه 1639 تهران طی درخواسـت وارده شـماره 27772 مورخ 1398/7/28 تقاضای صدور سـند المثنی سـند مالکیت را نموده اسـت که مراتب در اجرای ماده 120 آیین 

نامـه قانـون ثبـت به شـرح زیر آگهـی می گردد:
1- نام و نام خانوادگی مالک: آقای صابر پوررضا

2- شماره پاک: 988 فرعی از 36 اصلی واقع در بخش 11 تهران
3- علت گم شدن: اسباب کشی

4- خاصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه شـماره 988 فرعـی از 36 اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از 917 فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه 3 واقـع در 
بخش 11 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک قلهک تهران استان تهران به مساحت 25.83 مترمربع بانضمام پارکینگ قطعه 3 بنام صابر پوررضا فرزند رحیم شماره شناسنامه 1539 
تاریـخ تولـد 1361/06/17 صـادره از اهـر دارای شـماره ملـی 1501584510 بـا جـز سـهم 6 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان عرصـه و اعیـان، موضـوع سـند 
مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 757749 سـری ب سـال 97 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی الکترونیـک 139820301026017984 ثبـت گردیـده اسـت. لـذا بـا توجـه بـه اعـام فقدان 
سـند مالکیـت ملـک فـوق الذکـر و درخواسـت صدورالمثنـی 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 ارائـه نشـود اداره ثبـت المثنی سـند مالکیت را طبـق مقررات 

صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد. رونوشـت: دفاتـر اسـناد رسـمی جهـت اطـاع رونوشـت: سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام جهت اطاع
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران
م الف 17443 / شناسه آگهی 1094729

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
 104803795 شـماره  بـه  وارده  درخواسـت  طـی  اصالتـاً  جالـی  سـیدفریبرز  آقـای 

مـورخ 1399/04/25 و بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه بـه شـماره های 46158 مـورخ 

1397/03/08 دفتـر 220 تهـران طـی درخواسـت وارده بـه شـماره 104803795 مـورخ 

1399/04/25 و بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه بـه شـماره های 46158 دفتـر مذکـور 

اعـام نمـوده سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعه زمیـن بمسـاحت 1328.40 مترمربع 

قطعه چهارم پاک باقیمانده 588 فرعی از 23 اصلی طبق سند تقسیم نامه شماره 

9148 مـورخ 14/04/1384 دفتـر دو در سـهم مالـک قـرار گرفتـه اسـت ذیـل ثبت 1763 

صفحه 324 دفتر 28 لواسـان به شـماره چاپی 0025548 ب 85 به نام سـیدفریبرز 

جالی ثبت، صادر و تسـلیم گردیده اسـت تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت پاک 

مذکور را نموده است در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت )اصاحی 80/11/08( 

مراتـب در یـک نوبـت آگهـی می شـود تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام 

معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیت نزد خود باشـند ظـرف مدت 10 

روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند 

معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء 

مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا 

سـند معاملـه ارائـه نگـردد طبـق مقـررات المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهد 

شد.

فیروز قجری – کفیل اداره ثبت اسناد و امالک لواسان
م الف 17445 / شناسه آگهی 1094731

آگهی اخطاریه ماده 101 آیین نامه اجرای اسناد رسمی – 9904468
بدین وسـیله به آقای احمدرضا محتشـم گیانی بنشـانی: تهران – خیابان سـهروردی 
– تقاطـع مطهـری – روبـروی باشـگاه بانـک سـپه – کوچـه یوسـفیان – کوچـه الدن – 
پـاک 7 ابـاغ مـی شـود در خصـوص پرونـده اجرایـی کاسـه فـوق، بـه موجـب گـزارش 
مورخ 99/09/29 کارشناس رسمی دادگستری، ششدانگ پاک ثبتی فرعی: 11988 
از پـاک اصلـی 47 در بخـش: 11 تهـران بـه مبلـغ 46/000/000/000 ریـال و ششـدانگ 
پـاک ثبتـی فرعـی: 42553 از پـاک اصلـی 7022 در بخـش: 2 ناحیـه: نارمـک بـه 
مبلـغ 21/000/000/000 ریـال ارزیابـی گردیـده اسـت. لـذا چنانچـه بـه مبالـغ ارزیابـی 
پاک هـای مذکـور معتـرض می باشـید، اعتـراض کتبـی خـود را ظـرف مـدت پنـج روز از 
تاریـخ ابـاغ ایـن اخطاریـه بـه ضمیمه فیش بانکی دسـتمزد هیات کارشناسـان تجدید 
نظـر بـه مبلـغ 81/900/000 ریـال و مبلـغ 51/219/000 ریـال بـه دفتـر ایـن اجـرا تسـلیم 
نماییـد. ضمنـاً بـه اعتراضـی کـه خـارج از موعـد یـا فاقـد فیـش بانکـی دسـتمزد هیـات 
کارشـناس تجدیـد نظـر باشـد ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد. مقتضـی اسـت چنانچـه 

پاکهـای موضـوع بازداشـت بیمـه می باشـد، مراتـب را اعـام نماییـد.
م الف 17446 / شناسه آگهی 1094736

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم فاطمـه ارجمنـدی اصالتـا بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده ذیـل شـماره 82228 فاقـد تاریـخ دفترخانـه 231 تهـران طـی درخواسـت وارده 10230340364 مـورخ 

99/11/11 تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نموده انـد کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی می گـردد: 1- نـام و نـام خانوادگـی: فاطمـه 

ارجمندی مالک ششدانگ 2- شماره پاک: 38485 فرعی از 123 اصلی واقع در بخش 11 تهران 3- علت: سهل انگاری 4- خاصه وضعیت مالکیت: سند مالکیت ششدانگ 

آپارتمـان مسـکونی بـه پـاک ثبتـی 38485 فرعـی از 123 اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از 156 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 18 واقـع در بخـش 11 تهـران بـه مسـاحت 85.77 

مترمربع، واقع در سـمت شـمال شـرقی طبقه پنجم که )1/52( یک متر و پنجاه و دو دسـیمتر مربع آن بالکن اسـت ، بانضمام پارکینگ قطعه 7 به مسـاحت 11.25 مترمربع 

و انبـاری قطعـه 15 بـه مسـاحت 2.61 مترمربـع بنـام فاطمـه ارجمنـدی بشـماره چاپـی 138641 سـری ج سـال 91 در صفحـه 200 دفتـر امـاک جلـد 1362 ذیـل شـماره 364282 

ثبـت وصـادر و تسـلیم گردیـده اسـت. لـذا بـا توجـه بـه اعـام مراتـب نسـبت بـه سـند مالکیـت ملـک فـوق الذکر و درخواسـت صدور المثنـی آن مراتب اعام تا هر کس نسـبت به 

ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهـی ذکـر نشـده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد باید تـا ده روز پس از انتشـار آگهـی به ثبت محل 

مراجعـه و اعتـراض خـود راضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصل سـند مالکیت یا 

سـند معاملـه ارایـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهد کرد.

امید ملک – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران
م الف 17447 / شناسه آگهی 1094738

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود جویـا داتیـس ایرانیـان درتاریـخ 1399/08/19 بـه شـماره ثبـت 13179 بـه شناسـه ملـی 14009570253 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل 
گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :تولیـد انـواع پـودر کنسـانتره مـواد معدنـی- تهیـه و اجـرای طـرح هـای اکتشـاف و بهره 
برداری از معادن به جز نفت و گاز- تغلیط، فراوری و ذوب مواد معدنی و فلزات رنگین - برش سنگ های تزیینی - خرد کردن ، شستشو و دانه بندی مواد معدنی - تغلیظ، 
تشـویه و فـراوری و ذوب مـواد معدنـی در نقـاط مناسـب کشـور- تاسـیس کارخانـه جـات مربوطـه- اسـتخراج از معـادن فلـزی از قبیـل آهـن هماتیتـی و مگنتیتـی ،سـرب ، روی و 
سـایر فلـزات رنگیـن و مـواد دیگـر- انجـام عملیـات پیمانـکاری معـادن- انجـام امـور بازرگانـی و خریـد و فـروش کلیـه کاالهـای مجـاز- اخـذ کارت بازرگانی- ترخیـص کاال از گمرکات 
داخلی- صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز - عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی - شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی - اخذ و اعطای نمایندگی 
و شـعبه- اخـذ وام و تسـهیات از موسسـات مالـی و اعتبـاری و بانـک هـای داخلـی و خارجـی- تولیـد فـوالد - بازاریابـی داخلـی و خارجـی- ایجـاد کارخانجـات آهـن و فـوالد سـازی 
و واحد هـای مربوط-خریـد، فـروش، توزیـع، تولیـد، بسـته بنـدی، واردات و صـادرات و خدمـات پـس از فـروش کاالهـای مجـاز بازرگانی-طراحـی، تجهیـز، نگهـداری ونظـارت فنـی 
در پروژه هـای آهـن و فـوالد و صنایـع وابسـته- انجـام پروژه هـای عمرانـی در زمینـه تهیـه و تولیـد مـواد و مشـتقات محصـوالت فلـزی و فـوالدی و فرآورده هـای فرعـی آنهـا- تهیـه 
مـواد ومصالـح سـاختمانی اجـرای عملیـات پیمانـکاری و عمرانـی مرتبـط بـا ابنیـه و سـاختمانها اعـم از فلـزی و بتونـی- حمـل و نقـل مـواد اولیـه ،تجهیـزات و محصوالت)داخـل 
شـهری( -ایجاد آزمایشـگاهها و تاسیسـات پایلوت مختلف-انجام سـایر فعالیتهای مهندسـی مشـاور در زمینه امور سـاختمان، تاسیسـاتی، تکنولوژی، آزمایشـگاهی، نصب و 
نظـارت مربوطـه در زمینه هـای مذکـور- انجـام بررسـی های فنـی و اقتصـادی مربـوط بـه فلـزات غیرآهنـی و ترکیبـات شـیمیایی و آلیاژهـای آنها-خریـد و واردات مواد، ابـزار، ادوات 
و وسـائل و ماشـین آالت مـورد نیـاز و متناسـب موضـوع شـرکت درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود 
مرکـز اصلـی : اسـتان زنجـان ، شهرسـتان زنجـان ، بخـش مرکـزی ، شـهر زنجـان، محلـه شـهرک قـدس ، بلـوار دهـه فجـر ، خیابـان چهـارم شـرقی ، پـاک -78 ، 281 ، طبقـه دوم 
، واحـد 8 کدپسـتی 4513716345 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 20,000,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای چائـو جـون جیـا 
به شـماره فراگیر 117596940 دارنده 15000000000 ریال سـهم الشـرکه آقای ناصر آذرگشسـب به شـماره ملی 4284191624 دارنده 2000000000 ریال سـهم الشـرکه آقای 
وحید آذرگشسب به شماره ملی 4285686252 دارنده 3000000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای چائو جون جیا به شماره فراگیر 117596940 و به سمت 
رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مدت نامحدود آقای ناصر آذرگشسـب به شـماره ملی 4284191624 و به سـمت مدیرعامل 
بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای وحید آذرگشسـب به شـماره ملی 4285686252 و به سـمت نایـب رئیس هیئت مدیره به 
مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود 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 هیئـت مدیـره بـه همـراه یکـی از اعضـای هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی 
باشـد اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعیین گردیـد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بـه منزله اخذ و 

صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد. اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان زنجـان اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری زنجـان )1095436(

شورای حل اختالف استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان باشت
»گواهی حصر وراثت«

خواهـان:   9909987462100195 پرونـده:  شـماره   99/11/18 رسـیدگی:  تاریـخ 
زریـر حیـدری عنـا بـه آدرس: باشـت – روسـتای بهـره عنـا خوانـده: دادگاه عمومـی 
شهرسـتان باشـت »شـورای حل اختاف شهرسـتان باشت« خواسته: گواهی حصر 
وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای حـل اختـاف شـعبه یـک شهرسـتان باشـت 
آقـای زریـر حیـدری عنـا بـه شـماره شناسـنامه 635 بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی 
شـماره 9909987462100195  بـه  درخواسـتی  ورثـه  فتوکپـی شناسـنامه  و  فـوت 
تقدیـم ایـن شـورا نمـوده چنیـن اشـعار داشـته کـه شـادروان خیـری عبـدی منـش بـه 
شـماره شناسـنامه 841 در تاریـخ 1394/07/27 در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته 
و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از پنـج فرزنـد ذکـور بنامهـای 1- زریـر حیـدری عنـا 
بـه شـماره شناسـنامه 635، 2- میـر کریـم حیـدری عنـا بـه شـماره شناسـنامه 551، 
3- کاظـم حیـدری بـه شـماره شناسـنامه 389، 4- سـید محمدطاهـر حیـدری عنـا بـه 
شـماره شناسـنامه 493، 5- سـید حاتـم حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 411 و دو 
فرزنـد انـاث بنامهـای 1- آفتـاب حیـدری عنـا بـه شـماره شناسـنامه 494 ، 3- پروانـه 
حیـدری عنـا بـه شـماره شناسـنامه 389 و جـزء افـراد فوق الذکـر ورثـه دیگـری ندارد و 
الغیـر/. اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و انتشـار یـک نوبـت آگهـی اعـام تـا 
چنانچـه شـخص یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیت نامـه ای دارنـد اعـام 
نمـوده در غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق صـادر می گـردد./ 
اعتبـار قانونـی ایـن گواهینامـه از حیث مبلغ بیش از سـی میلیـون ریال »نامحدود« 

اسـت .
ایوب انصاری
قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

مفقودی

رضـا  آقـای  به نـام  کشـور  کل  بازرسـی  سـازمان  کارت شناسـایی 

از درجـه  بـا اعتبـار 1399/8/30 مفقـود و  کریمـی فرزنـد رحیـم 

می باشـد. سـاقط  اعتبـار 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـا عزیزمـراد عزیـزی رومشـته بـا اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی امضـا 
شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره 
مراجعه و مدعی است سند مالکیت تک برگ به شماره 995649 تحت پاک 931 فرعی 
از 2091 اصلـی واقـع در بخـش یـک متعلـق بـه وی می باشـد کـه بعلـت جابه جایـی مفقـود 
گردیـده اسـت بـا بررسـی دفتـر معلوم شـد طبق سـند قطعـی 31727 مـورخ 90/12/6 دفتر 
6 خرم آبـاد شـش دانـگ پـاک فوق الذکـر ذیـل ثبـت 23443 صفحـه 173 جلـد 340 بنـام 
عزیزمـراد عزیـزی رومشـته ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت و دفتـر امـاک بیـش از ایـن 
حکایتـی نـدارد لـذا باسـتناد تبصـره یـک مـاده 120 آیین نامـه اصاحی قانون ثبـت مراتب در 
یـک نوبـت آگهـی و متذکـر می گـردد هـر کسـی نسـبت به ملک مورد آگهـی معامله ای انجام 
داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد بایسـتی ظـرف مـدت 10 روز از تاریـخ 
انتشـار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ای 
بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد بدیهـی اسـت در صـورت عـدم اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا 
وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور سـند 

مالکیـت المثنـی و تسـلیم آن بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد.
صیدآقا نجفوند دریکوندی
سرپرست ثبت اسناد و امالک خرم آباد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای حبیب الـه جالـی اصالتـا طبـق درخواسـت شـماره 1043956 
م1399/11/13 درخواسـت صـدور سـند المثنـی مالکیـت جهـت یک بـاب سـاختمان 
بـه شـماره پـاک ثبتـی 101 فرعـی از 1953 اصلـی بخـش یـک خرم آبـاد را از ایـن اداره 
نمـوده اسـت و مدعـی اسـت اصـل سـند مالکیـت اینجانـب بـه علـت نامعلـوم مفقود 
گردیده اسـت و برابر دفتر و سیسـتم جامع اماک مشـخص گردید مورد ثبت ذیل 
ذیل دفتر الکترونیکی 139605325001008063 و 139605325001008553 بنام 
خانـم نازیـا ربانـی فـر نسـب بـه 4 دانـگ و آقـای نجم الدیـن ربانـی فـر نسـبت بـه 2 
دانگ ثبت و سـند مالکیت به شـماره چاپی 570968 سـری ب سـال 95 و سـند به 
شـماره چاپی 661964 سـری ب سـال 95 به نام  نامبردگان صادر و تسـلیم گردیده 
اسـت سـپس طبـق سـند شـماره 34468 مـورخ 1396/10/21 بـه حبیب الـه / جالـی 
فرزنـد عبدالعلـی واگـذار گردیـده اسـت سیسـتم دفتـر اماک و پرونـده ثبتی بیش از 
ایـن حکایتـی نـدارد لـذا باسـتناد تبصـره یـک ماده 120 آیین نامـه اصاحی قانون ثبت 
مراتـب در یـک نوبـت آگهـی و متذکـر می گـردد هـر کسـی نسـبت به ملـک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود میباشـد بایسـتی ظرف 
مـدت 10 روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل 
سـند مالکیت با سـند معامله ای به این اداره تسـلیم نماید بدیهی اسـت در صورت 
عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم آن بـه متقاضـی 

اقـدام خواهد شـد.
صیدآقا نجفوند دریکوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

بـه اطـاع می رسـاند مطابـق مجمـع مـورخ 1399/10/30 و تائید سـازمان بـورس و اوراق 
بهـادار، سـقف واحدهـای سـرمایه گذاری صنـدوق از 1.000.000 واحـد بـه 10.000.000 
واحـد افزایـش یافـت. بـرای کسـب اطاعـات بیشـتر در خصـوص تغییـرات اعمـال شـده 

بـه سـایت صنـدوق بـه آدرس www.aminfunds.com مراجعـه نماییـد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین


