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ضربالمثلهای جهان

قبل از آغاز کار
پایانش را ببین

آگهی مزایده اموال غیر منقول ( اسناد ذمه)
در اجرای آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و به موجب پرونده اجرایی کالسه شماره  140000046مطروحه در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان مهر خانم صدیقه قنبری نام پدر :ابول تاریخ تولد  1365/06/30 :شماره ملی  5159882715 :جهت وصول مطالبات خود موضوع
سند ازدواج شماره  1397/05/07-7944تنظیمی دفتر ازدواج شماره  129شهر اشکنان بصداق یک جلد کالم اهلل مجید به انضمام چهارده
عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و هزینه یک سفر زیارتی کربالی معلی علیه آقای منوچهر علی زاده نام پدر :علی تاریخ تولد :
 1345/08/06شماره ملی  5159135359اقدام به صدور اجرائیه نموده و اجرائیه از طریق سامانه ثنا به مدیون ابالغ شده و حسب درخواست
بستانکار و پس از طی مراحل وعملیات اجرایی پالک  1800اصلی واقع در قطعه  2بخش  25فارس شهرستان مهر روستای چاه شرف ملکی
منوچهر علی زاده فرزند علی به شماره ثبت  4645صفحه  259دفتر  17امالک صادر و تسلیم گردیده که حدود و مشخصات پالک مذکور
به شرح ذیل می باشد.شماال به طول  17/4متر دوم که شرقی است به طول  3/8متر دوم به طول  4/2متر دیوار به دیوار پالک  1801شرقا
به طول  33/2متر درب و دیواریست به کوچه جنوبا به طول  21/35متر درب و دیواریست به کوچه غربا به طول  36/4متر دیوار به دیوار
پالک  1799پالک فوق در اجرای قانون و به درخواست بستانکار شناسنایی و بازداشت و مراتب بازداشت در اجرای ماده  87به مدیون
ابالغ گردیده است سپس برابر درخواست بستانکار مبنی بر ارزیابی مورد بازداشت فوق به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و برابر
بازدید کارشناس رسمی دادگستری پالک  1800اصلی که ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد نظر به مساحت  781/15مترمربع است و
طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ عرصه و اعیان که درحال حاضر یک بنای مسکونی بافت قدیمی به مساحت تقریبی 140
مترمربع می باشد جمعا به مبلغ  700000000ريال ( هفتصد میلیون ریال ) ارزیابی گردیده و پس از ابالغ ارزیابی و قطعیت آن اینک در
قبال طلب و حق االجرای متعلقه به استناد ماده  126آیین نامه اجرا و  129مواد فصل مزایده آیین نامه اجرا از ساعت  9الی  12روز دوشنبه
مورخ  1400/11/11در محل اجرای ثبت اسناد و امالک شهرستان مهر از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم آزاد است
و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد و قیمت مزایده از مبلغ هفتصد میلیون ( )700000000ريال شروع و به باالترین
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است به استناد ماده  136اصالح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی شرکت در مزایده
منوط به پرداخت  10درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبا  IR 860100004058013207626470نزد بانک
ملی که قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی و تسلیم فیش پرداخت آن به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهر ( واحد اجرا) بوده
و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره فوق واریز و فیش مربوطه را تسلیم اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهر ( واحد اجرا)
نماید در غیر این صورت یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (  10درصد واریزی) قابل
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات مزایده از وجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع
نخواهد بود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق  ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد چنانچه به ملک مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود ملک مورد
مزایده با دریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد
گردید .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی درهمان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
 400/516م الف
37487/195827
تاریخ انتشار1400/10/28:
خلیل شاکری – رئیس ثبت اسناد و امالک مهر
آگهی تاسیس موسسه
تاسیس موسسه غیر تجاری روشن پژوهان ارودان علیاء درتاریخ  1400/10/21به شماره ثبت  107به شناسه ملی  14010684942ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .نام  :روشن پژوهان ارودان علیاء موسسه غیر تجاری موضوع فعالیت :برگزاری دوره های آموزشی مهارتی
آزاد و مهارتی کار و دانش طبق نظر استان به استناد مجوزشماره  8/136/444مورخ  1400/09/06فرهنگ وارشاد اسالمی استان فارس .با رعایت قوانین و مقررات جاری
کشور .در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهای الزم .مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان فارس  ،شهرستان مهر  ،بخش مرکزی  ،شهر
مهر ،محله خ نماز  ،کوچه هشتم انقالب ( 2چهارم ارشاد)  ،خیابان ارشاد  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7445136766سرمایه شخصیت حقوقی  1,000,000ریال
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای ابوالفضل روشن قیاس به شماره ملی  5150017175دارنده  500000ریال سهم الشرکه آقای علیرضا فتحی به شماره
ملی  6579625511دارنده  500000ریال سهم الشرکه مدیران آقای ابوالفضل روشن قیاس به شماره ملی  5150017175به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  4سال و به
سمت مدیرعامل به مدت  4سال آقای علیرضا فتحی به شماره ملی  6579625511به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  4سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و
اسنادبهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادهای عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای ابوالفضل روشن قیاس
همراه با مهر موسسه معتبر می باشد .روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور ،به منزله اخذ و صدور پروانه
37483
1262143
فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهر

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت برمک بار ممسنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1397و شناسه ملی  10861948061به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/10/01
بموجب مجوز شماره  1400/10/01 – 41/ 75752اداره حمل و نقل تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید :آقای محمد سرداری
به شماره ملی  2392014124به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نسرین سرداری به شمارملی  2380078343به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای صمد عربی به
شماره ملی  2390501133به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کوروش یعقوبی به شمار ه ملی  2539182496به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن گودرزی به
شمار ه ملی  2391907710به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلی اصغر بهمنیاری به شماره ملی  2392175217به سمت عضو هیئت مدیره و آقای زال پور سرداری
به شماره ملی  2391643713به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند  -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات ،
قراردادها و عقوداسالمی با امضا زال پور سرداری (مدیرعامل – عضو هیئت مدیره ) و آقای محمد سرداری (رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء زال پور سرداری (مدیرعامل – عضو هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
37486
1262153

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی

آگهی ابالغ اجراییه

صفحه

6

آﮔﻬﻰ

شماره

چک

3275

سال
بیست و هفتم

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک  934/161واقع در قطعه یک بخش  6فارس بیضاء

نظر به اینکه تحدید حدود پالک  934/161واقع در بخش  6بیضا مشهور به روستای ابراهیم آباد ملکی آقای جواد ابراهیمی فرزند جلیل در ششدانگ یک
باب مرغداری به مساحت  10300مترمربع مفروز و جدا شده از پالک اصلی مذکور که به موجب رای شماره  400/08/12-140060311020000771در
اجرای قانون تعیین تکلیف می باشد و می بایستی تحدید شود و بر حسب تقاضای نامبرده جهت آگهی تحدیدی در روز سه شنبه مورخه 1400/11/19
عملیات تحدید حدود ساعت  9صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا از متقاضی و کلیه صاحبان امالک مجاور طبق ماده  14قانون ثبت دعوت
می شود که در وقت مقرر در محل حضور بهم رسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم
صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته که بایستی کتبا به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک و همچنین معترض پس از تسلیم به اداره ثبت ظرف مدت
یکماه پذیرفته خواهد شد و معترض میبایست تقدیم دادخواست اعتراض به دادگاه صالح گواهی الزم اخذ و به اداره ثبت اسناد تسلیم و رسید دریافت
نمایند .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در وقت مقرر سند مالکیت صادر خواهد شد از تاریخ اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 112م الف
37481/195826
سید عبدالکریم زارعی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیضا

آگهی تاسیس شرکت

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سورا تجارت جاده ابریشم درتاریخ  1400/09/10به شماره ثبت  56609به شناسه ملی  14010557375ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی
در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای بازرگانی ،خرید ،فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای بازرگانی ،تامین نیروی
انسانی مورد نیز شرکت ،گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها ،ترخیص کاال از گمرکات داخلی ،اخذ و اعطای نمایندگی کمپانی های
معتبر داخلی و خارجی ،برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی ،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ،اخذ ضمانت
نامه بانکی ،اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی ،شرکت در کلیه مناقصات ،پیمانها و مزایدات دولتی و
خصوصی ،ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه ،تولید ،ساخت ،مونتاژ ،تجهیز و راه اندازی خطوط ،تولید کارخانجات صنعتی صنایع غذایی و صنایع تبدیلی،
واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آالت و تجهیزات تولیدی و صنعتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان فارس  ،شهرستان شیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر شیراز،
محله ارم  ،بلوار آزادی  ،بلوار ارم  ،پالک  ، 0طبقه اول  ،واحد  3کدپستی  7143837196سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 500,000,000
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای عبدالرضا رشید به شماره ملی  0041740874دارنده  25000000ریال سهم الشرکه آقای پیام گل
کار به شماره ملی  0055230938دارنده  475000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای عبدالرضا رشید به شماره ملی  0041740874به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای پیام گل کار به شماره ملی  0055230938به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات – قراردادها -عقود اسالمی
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است .اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمی باشد.
37485
1262149
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تاسیس شرکت

تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع غذایی و قهوه کیانا دخت پارس درتاریخ  1400/10/08به شماره ثبت  56849به شناسه ملی  14010649706ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید ،توزیع ،فرآوری ،بسته بندی
و صادرات و واردات انواع مواد غذایی شامل :قهوه ،نسکافه،کاپوچینو ،هات چاکلت ،شکالت ،کاکائو ،چای ،برنج ،غالت ،خشکبار ،حبوبات ،پسته،
انجیر ،زعفران ،عسل ،شکر ،سویا ،ماکارونی ،آرد و آبمیوه و نوشابه انرژی زا (نوشیدنی های مجاز) و گیاهان داروئی و ادویه جات و انواع مغزها
و تخمه ها ،فرآوری های ساخته شده از غالت ،نان ،شیرینی ها،کیک و بیسکوئیت ،عسل ،نمک ،ادویه ،سرکه و انواع سس و ترشیجات،کنسروها،
صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،اخذ و اعطای نمایندگی شرکتها ،تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با
رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :استان فارس  ،شهرستان شیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر شیراز ،محله ریاستی  ،خیابان موعود  ،بن بست  1موعود  ،پالک  ، 0طبقه اول کدپستی
 7147695784سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  100000ریالی تعداد  100سهم آن با نام
عادی مبلغ  10000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  54/7820/112مورخ  1400/10/07نزد بانک تجارت شعبه بلوار نصر با کد 7820
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای رامین حقیقت جو به شماره ملی  2296926071به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال خانم سمیرا حقیقت جو به شماره ملی  2298648948به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای علی حسین
حقیقت جو به شماره ملی  2299782605به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است .اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا حقیقت جو به شماره ملی  2298576025به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال خانم سکینه کاشفی
داریونی به شماره ملی  2299993460به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
37484
1262148
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک  945/1041واقع در قطعه یک بخش  6فارس بیضا

نظر به اینکه تحدید حدود پالک  945/1041واقع در بخش  6بیضا مشهور به روستای علی آباد سرتل ملکی آقای محمد حسین جعفری فرزند الیاس در
ششدانگ یک باب گلخانه به مساحت  7500مترمربع مفروز و جدا شده از پالک اصلی مذکور که به موجب رای شماره  1400/07/17-2462در اجرای
قانون تعیین تکلیف می باشد و می بایستی تحدید شود و برحسب تقاضای نامبرده جهت آگهی تحدیدی در روز چهارشنبه مورخه  1400/11/20عملیات
تحدید حدود ساعت  9صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا از متقاضی و کلیه صاحبان امالک مجاور طبق ماده  14قانون ثبت دعوت می شود
در وقت مقرر در محل حضور بهم رسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس
تحدیدی تا سی روز پذیرفته که بایستی کتبا به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک و همچنین معترض پس از تسلیم به اداره ثبت ظرف مدت یکماه
پذیرفته خواهد شد و معترض بایستی تقدیم دادخواست اعتراض به دادگاه صالح گواهی الزم اخذ و به اداره ثبت تسلیم و رسید دریافت نمایند بدیهی
است در صورت عدم وصول اعتراض در وقت مقرر سند مالکیت صادر خواهد شد از تاریخ اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 111م الف
37480/195825
سید عبدالکریم زارعی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیضا

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139804011184000034/1 :
بدینوسیله به آقای فرود پیرمرادی نژاد بدهکار پرونده کالسه  139804011184000034/1که برابر گزارش اداره پست
شهرستان فراشبند در آدرس مندرج در متن اجراییه شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که به موجب چک شماره 602501
مورخ  1397/10/22بانک کشاورزی شعبه دهرم مربوط به شماره حساب جاری مهر گستر  691184182جهت وصول مبلغ
 350/000/000ريال که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه
صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده  18آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
 106م الف
37457/195823
تاریخ انتشار1400/10/28 :

چون به موجب رای شماره  140060311029000279مورخه  1400/08/29هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ششدانگ
یک واحد دامداری تحت پالک  1239/2901به مساحت  1300مترمربع واقع در شهر نوجین فراشبند بخش  8فارس در مالکیت آقای علی جوکار
فرزند کیامرث به شماره شناسنامه  1698قرارگرفته است و مطابق سوابق ثبتی تحدید حدود پالک اصلی پس از انتشار آگهی تحدید حدود بعمل نیامده
است لذا حسب تقاضای مالک و برابر دستور تبصره ماده  13قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی عملیات تحدید حدود پالک
موصوف روز سه شنبه مورخه  1400/11/19ساعت  9صبح در محل وقوع ملک شروع و انجام خواهد گرفت .لذا به وسیله این آگهی از کلیه صاحبان
امالک مجاور دعوت می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور یافته و چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک مذکور ادعائی
دارند طبق ماده  20قانون ثبت اعتراض خود را کتبا از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به مدت  30روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
فراشبند تسلیم و رسید دریافت دارند.
 104م الف
37407/195824
تاریخ تحدید حدود1400/11/19:
تاریخ انتشار آگهی1400/10/28:

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان

امید حسینی – رئیس اجرا واحد اجرای اسناد رسمی فراشبند

برابر رای شماره  1400603170070002700هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی کاظم نیا فرزند محمدرضا به شناسنامه و کدملی  1850005397صادره از بهبهان
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  113/83مترمربع در قسمتی از پالک  5645اصلی واقع در بخش یک بهبهان انتقال ملک از مالک رسمی
غالمرضا مروج احدی از ورثه حاجتی محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 8/363م الف
37476
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/11/13 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/28 :

احمدی – سرپرست ثبت بهبهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی

امیدحسینی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند

برابر رای شماره  140060317007002671هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عادل عدالت فرزند عبداله به شناسنامه  2058و کدملی  1861224478صادره از بهبهان
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  175/62مترمربع در قسمتی از پالک  5645اصلی واقع در بخش یک بهبهان انتقال ملک بموجب سند
رسمی  98/12/15-23911دفتر  109سردشت زیدون محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 8/359م الف
37474
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/11/13 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/28 :
کاظمی – رئیس ثبت بهبهان

