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آگهی مزایده عمومی شهرداری شاندیز( نوبت اول)

40111285

آگهیمفقودی
,40111280ح

آگهی مفقودی

,40111256ف

آگهی مفقودی

,40111292ف
,40111275ح

آگهی مفقودی

پیش���تاز  ۱۵۰H۲۲م���دل  ۱۳۹۴رن���گ آب���ی ش پاک

ایران  ۴۳۹۶۷-۷۷۳ش موتور 0149NEG424479
ش شاس���ی  NEG***150H9400273به نام جواد
طاهریان مفقود و فاقد اعتبار است.

آگهی مفقودی

, 40111293ف

,40111294ح

آگهی مفقودی

,40111178ف

آگهی مفقودی

,40111247ح

اخذ پایانکار پ���اک ثبتی /۲۳۶از۷/از۷۶۶۶/
آگهی مفقودی

,40111205ح

آگهی مفقودی

,40111236ح

آگهی مفقودی

,40111194ف

آگهی مفقودی

,40111277ف

آگهی مفقودی

,40111197ح

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

,40111237ح

آگهی مفقودی

40111283ح

آگهیمفقودی
40111128

آگهی مفقودی

,40111235ح

آگهی مفقودی

40111282ح

درجه اعتبار ساقط میباشد.

,40111266ح

و ش����ماره پاک  ۸۱۹۹۹ای����ران  ۷۶۸مفقود و از

آگهی مفقودی

ش����ماره موتور  ۳۹۱۲۰۲۳و شماره تنه ۹۱۴۰۶۱

,40111281ف

کلیه مدارک موتورسیکلت رهرو مدل  ۱۳۹۱به

آگهیمفقودی

برگ سبز سند ماشین سواری سایپا تیپ  ۱۳۲رنگ
سفید روغنی مدل  ۱۳۹۰شماره پاک ۴۸۸-۳۶و ۳۹
ش���ماره موت���ور  ،۴۲۱۷۲۳۲ش���ماره شاس���ی
 S۱۴۲۲۲۹۰۲۸۹۳۱۲متعل���ق ب���ه عل���ی پریش���ان
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پيشنهادي پذيرفته نخواهد شد.

.6زمان وتاريخ بازگشائي اسناد مزايده  :تاريخ
 1401/9/17ساعت 14در محل شهرداري شانديز

.7هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مزايده

مي باشد.

.8ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در

اسناد مزايده درج شده است .

.9آدرس شانديز صدررضوی  1شهرداری شانديز

امورقراردادها می باشد.

.10جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن:
 05131422تماس حاصل فرمائيد.

 .4زمان توزيع اسناد :از تاريخ  1401/08/26لغايت
1401/09/03

 .5زمان تسليم پيشنهاد :تا ساعت  17روز سه
شنبه مورخ1401/09/15

 .6زمان و تاريخ بازگشائی اسناد مناقصه :ساعت
 8روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16در محل
شهرداری

.7هزينهدرجآگهیهابهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

 .8ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در
اسناد مناقصه درج شده است.

 .9محل فروش اسناد مناقصه :شانديز -خ صدررضوی -
شهرداری شانديز واحد امور قراردادها

شماره تماس051-31422350 :
شهرداریشانديز

عمومی (نوبت اول)

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

تضمین شرکت در فرایند
ارجاع كار (میلیون ریال)

1

1401/300/21

2001001313000026

طراحی  ،تامین تجهیزات و نصب وتست وراه اندازی سیستم
اطفا حریق انبار مرکزی شرکت برق منطقه ای زنجان

عمومی
یک مرحله ای

393

2

1401/300/22

2001001313000028

اجرا و تأمین تجهیزات و تحویل تجهیزات عملیات مرکز داده
شركت برق منطقهای زنجان

عمومی دو مرحله ای
(با ارزیابی کیفی)

5336

3

1401/300/23

2001001313000025

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره
 1401/300/23واگذاری عملیات تامین ،ساخت ،نصب ،آزمایش و
راه اندازی سیستم دیسپاچینگ  AOCزنجان به روش EPC
( از طریق فاینانس فروشنده)

اعتبار ساقط می باشد.

تا ساعت 19
یكشنبه مورخ 1401/09/20

 11صبح دو شنبه مورخ
1401/09/14
 10صبح دو شنبه
مورخ1401/09/21

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان

اداره كل راه آهن خراسان در نظر دارد نسبت به ارزيابی كيفی پيمانکاران واجد شرايط،
ازطريق سامانه تداركات الکترونيکي دولت(ستاد) به نشاني www.setadiran.ir
به شرح زير اقدام نمايد .
مناقصه گران می بايست نسبت به دريافت اسناد از طريق سامانه مذكور اقدام نمايند .الزم به
ذكراست كليه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده ازطريق سايت مزبور انجام
مي گردد.
 -1نام دستگاه مناقصه گذار :اداره كل راه آهن خراسان .
 -2موضوع مناقصه :انجام عمليات باكس گذاري و تکميل زيرگذر تپه جيك
 -3مهلت خريد اسناد ارزيابی :تا ساعت  14روز چهارشنبه مورخ .1401/09/02
 -4مهلت ارسال اسناد :تا ساعت  14روز چهارشنبه مورخ  -1401/09/16درسامانه تداركات
الکترونيکی دولت به آدرس. www.setadiran.ir

آگهی تغييرات شرکت سهامی خاص توسعه عمران ستاره شهر پاژ
به شناسه ملی  14004576893و به شماره ثبت 53098
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ  1401،07،12بنا به تفویض اختی��ار حاصله از مجمع

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راهآهن
جمهوری اسامیایران
(سهامی خاص)
اداره کل راهآهن خرأسان

ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی پرای���د س���واری رن���گ
نق���ره ای متالی���ک م���دل  ۱۳۸۷ش���ماره پ���اک
ای���ران۳۳۵-۳۶ن  ۷۷ش���ماره موت���ور ،۲۴۲۱۷۳۷
ش���ماره شاس���ی  S۱۴۱۲۲۸۷۷۶۲۹۲۸متعل���ق ب���ه
اسماعیل حیدر حسنی کدملی  ۰۶۹۰۰۴۴۷۸۱مفقود
شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تا ساعت 19
یكشنبه مورخ 1401/09/13

 10صبح دو شنبه مورخ
1401/09/14

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصه اقدام فرمایند .
-4تضامین موردقبول :ضمانتنامه بانکی-فیش واریزی نقدی -و آیتمهای اشاره شده در آئین نامه تضمین
دفتر پشتیبانی و راهبری سامانه 21 – 1456 :
معامات دولتی به غیر از سفته و چك
ضمن ًا اطاعات فوق در شبکه اطاع رسانی در سایتهای ذیل موجود می باشد .
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran. Ir
پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات http://iets. Mporg. Ir
پایگاه اطاع رسانی مناقصات شرکت توانیرhttp//tender.tavanir.org.ir
شناسه آگهی1413686:
پایگاه اطاع رسانی شرکت برق منطقه ای زنجان www.zrec.co.ir

آگهي تجدید ارزیابی کيفی
مناقصه شماره  -1401-37-19نوبت اول

ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی پرای���د ه���اچ پ���ک
ب���ه ش���ماره انتظام���ی ۸۶۶_۲۶ق ۳۵ش���ماره
شاس���ی  NAS43H00K1061004ش���ماره موت���ور
 M13/6279749بنام فاطمه بهروز مفقود واز درجه

یک قطعه پروانه حمل س���اح یک لول ساچمه زنی
چخماقی کالیبر  ۱۲س���اخت ترکیه به ش���ماره س���اح
 ۲۰۷۸۳۰به شماره س���ریال جواز  ۲۰۹۱۴۷۵به تاریخ
ص���دور  ۱۳۹۵/۰۲/۱۸و تاریخ اعتب���ار  ۱۴۰۰/۰۲/۱۷به
نام مرتضی محمدیاری به شماره ملی ۶۳۴۹۵۹۵۰۹۲
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

عمومی دومرحله ای

زمان بارگذاری پیشنهادات
قیمت در سامانه

زمان بازگشایی پاكات و
مستندات

عمومی فوق العاده مورخ  1401،04،30تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د مرحله اول افزایش س��رمایه از
محل مطالبات ش��رکت  ،سرمایه ش��رکت از مبلغ 1515400000000ریال به مبلغ 2638700000000
ریال منقس��م به  26387000س��هم  100000ریال��ی با نام افزایش یافته اس��ت و ماده مربوطه در
اساسنامه بشرح ذیل اصاح گردید :ماده  5اصاحی :سرمایه شرکت مبلغ 2638700000000ریال
منقسم به 26387000سهم  100000ریالی با نام می باشد که تمام ًا پرداخت گردیده است .

اداره کل راهآهن خراسان

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1413438

ب���رگ س���بز تراکت���ور کش���اورزی به ش���ماره پاک

40109718

دانشنامه پایان تحصیات اینجانب محمدحسین
خراش���ادی زاده فرزن���د محمدرض���ا ب���ا ش���ماره
شناس���نامه  ۳۸۰۸و ش���ماره ملی ۰۹۴۶۲۹۴۳۰۵
صادره از مش���هد در مقطع کارشناس���ی پیوس���ته
رش���ته پرس���تاری صادره از دانش���گاه آزاد اسامی
واحد مشهد به ش���ماره سریال  ۱۵۴۳۶۰۴مفقود
گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اس���امی مشهد به نش���انی :استان خراسان
رضوی ،شهرس���تان مش���هد ،امامیه  ۴۲س���ازمان
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی مش���هد اداره امور
فارغ التحصیان ارسال نمایید.

ردیف

شماره مناقصه
( مرجع )

شماره فراخوان درسامانه
تدارکات الکترونیکی دولت

40111240

ب����رگ س����بز ،س����ند کمپان����ی و س����ند محضری خ����ودروی
 MVM۱۱۰مدل  ۹۲رنگ س����فید به شماره انتظامی ۳۴۴
ب  ۶۳ایران  ۷۴شماره موتور MVM۳۷۲FGD۰۳۳۰۱۴
و ش����ماره شاسی  NATEBACA۷D۱۰۰۷۵۵۹به مالکیت
فهیم����ه خوش منظ����ر مفقود گردی����ده و از درج����ه اعتبار
ساقط میباشد.

ب���رگ کمپان���ی خ���ودرو س���واری پرای���د صب���ا مدل
 ۱۳۸۲رنگ س���فید شیری روغنی به شماره موتور
 ۴۱۶۴۳۴و ش���ماره شاس���ی S۱۴۱۲۲۸۲۸۹۹۴۱۹
و ش���ماره پ���اک  ۹۴۱م  ۳۶ای���ران  ۴۲بنام مهری
خطائی رش���خوار مفقود و از درجه اعتبار س���اقط
میباشد.

 1401/9/16می باشد.

.5بديهي است بعد از ساعت مذكور هيچ

/40111238ح

ب���رگ س���بز خ���ودروی تیبا م���دل  ۹۸رنگ س���فید
روغنی به ش���ماره انتظام���ی  ۵۶۲ن  ۸۷ایران ۷۴
ش���ماره موتور  M۱۵۸۸۴۸۵۳۴و ش���ماره شاسی
 NAS۸۱۱۱۰۰K۵۸۶۶۷۱۴به مالکیت مهدی خوش
باط���ن مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط
میباشد.

ب���رگ س���بز پ���ژو  ۲۰۰۸ ATرن���گ س���فید م���دل
 ۱۳۹۸ش���ماره پ���اک ای���ران ۴۳۴-۳۶ن  ۹۱ش���ماره
موت���ور  ،۱۰FJCE۲۴۰۳۷۲۶ش���ماره شاس���ی
 NAAG۱C۲۳۵KD۰۳۵۷۱۲متعل���ق به محمدامین
قرائی تربتی کدملی  ۰۶۹۱۲۵۵۶۸۷مفقود شده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

.4مهلت تحويل اسناد تا ساعت  14:30مورخ

 - 1زم��ان  ،مهل��ت  ،مبلغ و محل دریافت اس��ناد مناقصه  :متقاضیان می توانند از تاری��خ  1401/08/28لغایت
 1401/09/02و جهت ردیف  3جدول تا مورخ  1401/09/05به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به
آدرس  www.setadiran. Irمراجعه و با پرداخت مبلغ  2/000/000ریال به ازای هر یك از ردیف های جدول
فوق از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به حساب سیبای شماره  4001107104019520نزد بانک مرکزی جمهوری
اس��امی ایران بنام تمرکز وجوه درآمد ش��رکت برق منطقه ای زنجان جهت خرید اس��ناد مناقصه فوق اقدام
فرمایند .
 –2مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از زمان افتتاح پاکات  6ماه می باشد .
 - 3زمان و محل تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :پیشنهاددهندگان می بایست ضمن بارگذاری
تصویر کلیه مدارک ( الف – ب – ج ) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) نسبت به ارائه اصل

مفقودی س���ند کمپانی و برگ س���بز موتور س���یکلت

فاقد اعتبار است.

40111287

یک قطعه پروانه حمل س���اح به ش���ماره سریال
 ۲۴۹۹۷۳۷ب���ه تاری���خ ص���دور  ۱۳۹۸/۰۶/۱۱و ب���ه
تاری���خ اعتبار  ۱۴۰۳/۰۶/۰۴به نام علی درویش���ی
فرزند رضا به ش���ماره شناس���نامه  ۱۵۶و به شماره
مل���ی  ۴۵۱۹۷۱۵۵۸۱مفق���ود گردی���ده و از درج���ه
اعتبار ساقط می باشد.

پروان���ه  ۱۰۰۰۱۰۴۰۵واقع در گلبهار مفقود و

زمان مقرر به شهرداری تحويل نمايند.

شهرداری شانديز در نظر دارد به استناد مصوبه
شماره  2101مورخ  1400/11/04شورای محترم
اسالمی شهر شانديز نسبت به خريد و حمل
مصالح زيراساس و اساس رودخانه ای جهت انجام
زيرسازیمعابرسطحشهرشانديزاقدامنمايد.
شرايط مناقصه:
 .1مبلغ سپرده شركت در مناقصه740.000.000 :
ريال می باشد و می بايستی طی فيش نقدی به
شماره حساب  0204880582008نزد بانك ملی
شعبهشانديزبنامسپردهشهرداریشانديزواريزو
يا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شانديز
صورت پذيرد .ضمانتنامهها بايد به مدت  3ماه از
تاريخ تسليم پيشنهادها معتبر و 3ماه ديگر قابل
تمديدباشد.
 .3در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده
برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتيب به نفع

شهرداری ضبط خواهد شد.

شرکت برق منطقه ای زنجان در نظر دارد مناقصات مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزارنماید  .لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه
و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه  ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran. Irانجام خواهد شد  .الزم است مناقصه گران
درصورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند  .تاریخ انتشارآگهی در سامانه مورخ  1401/08/28می باشد .

برگ سبز ،سند کمپانی و سند محضری خودروی
س���واری پی���کان مدل  ۸۰رنگ س���فید به ش���ماره
انتظام���ی  ۴۴۵ج  ۷۱ای���ران  ۴۲ش���ماره موت���ور
 ۱۱۱۲۸۰۲۶۷۱۰و ش���ماره شاس���ی  ۸۰۴۲۵۰۹۴ب���ه
مالکی���ت اکب���ر امینی مفق���ود گردی���ده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

ب���ه ک���د نوس���ازی  ۱-۹-۳۳-۶-۱-۰-۰ش���ماره

شركت كنندگان می بايست پاكات خود را تا

آگهی فراخوان مناقصات

اینجان���ب محمدپورنی���ا مالک وانت پی���کان مدل
 ۱۳۸۴ب���ه ش���ماره انتظام���ی ۱۲ای���ران ۱۶۹ج ۱۴
ش���ماره شاس���ی  ۱۲۱۲۳۰۷۵و ش���ماره موت���ور
 ۱۱۲۸۴۰۴۸۷۳۰بعل���ت فق���دان اس���نادفروش
تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور رانموده
است  .چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی
مذکور را دارد ظرف ۱۰روز به دفتر حقوقی سازمان
فروش ش���رکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر
س���اختمان س���مند مراجعه نمایند .بدیهی اس���ت
پس از انقض���ای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.

برگ سبز خودروی سواری  BMWمدل  ۲۰۰۸رنگ
س���فید روغنی به شماره انتظامی ۲۳۶ه  ۶۲ایران
 ۴۲شماره موتور  N۵۴B۳۰A۰۹۴۸۶۶۹۴و شماره
شاس���ی  WBAWL۷۱۰۰۸P۱۶۷۰۰۱ب���ه مالکی���ت
میاد عبداللهیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

شهرداري شانديز در نظر دارد نسبت به اجاره
يك باب غرفه واقع در دهکده گل ايرانيان ،اجاره
زمين روبروی معاينه فنی  ،اجاره طبقه فوقانی
مغازه واقع در خيابان امام خمينی و اجاره پاتوق
محله و اجاره يك باب مغازه واقع در ميدان امام
خمينی(ره)شانديز اقدام نمايد.
شرايط مزايده :
.1متقاضی می بايست مبلغ سپرده شركت در
مزايده هر مزايده را طبق اسناد دريافتی به
شماره حساب  0204880582008بانك ملي بنام
سپرده شهرداري شانديز اقدام و در پاكت الف
مزايده تحويل نمايد.
.2در صورت امتناع برنده مزايده از عقد قرارداد
مبلغ سپرده مزايده به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.
.3مهلت خريد اسناد از تاريخ  1401/8/29تا
تاريخ  1401/9/5ساعت 14:30می باشد.

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شاندیز( نوبت دوم)

40111124

شركت كنندگان می بايست پاكات خود را تا
زمان مقرر به شهرداری تحويل نمايند.
.4مهلت تحويل اسناد تا ساعت  14:30مورخ
 1401/9/16می باشد.
.5بديهي است بعد از ساعت مذكور هيچ
پيشنهادي پذيرفته نخواهد شد.
.6زمان وتاريخ بازگشائي اسناد مزايده  :تاريخ
 1401/9/17ساعت 14در محل شهرداري شانديز
.7هزينهدرجآگهيهابهعهدهبرندهمزايدهميباشد.
.8ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در
اسناد مزايده درج شده است .
.9آدرس شانديز صدررضوی  1شهرداری شانديز
امورقراردادها می باشد.
.10جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن:
 05131422تماس حاصل فرمائيد.

شهرداري شانديز در نظر دارد به استنادمصوبه
شماره  14244مورخ 1401/07/26شورای محترم
اسالميشهرشانديزنسبتبهاجارهوبهرهبرداری
باغ قلمکار پارک پرديس شانديز اقدام نمايد.
شرايط مزايده :
.1متقاضی می بايست مبلغ سپرده شركت در
مزايده به مبلغ  150.000.000ريال به شماره
حساب  0204880582008بانك ملي بنام
سپرده شهرداري شانديز اقدام و در پاكت الف
مزايده تحويل نمايد.
.2در صورت امتناع برنده مزايده از عقد قرارداد
مبلغ سپرده مزايده به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.
.3مهلت خريد اسناد از تاريخ  1401/8/29تا
تاريخ  1401/9/5ساعت 14:30می باشد.

ب���رگ س���بز خودروی س���واری س���مند تیپ LX-
 EF۷رنگ س���فید-روغنی س���ال  ۱۳۹۱به شماره
ش���هربانی  ۶۲ب  ۲۳۹ایران  ۳۶و ش���ماره بدنه
 NAACR۱HS۰CF۵۱۱۸۱۸و ش���ماره موت���ور
 ۱۴۷۹۱۰۱۰۲۸۲ب���ه مالکی���ت محمدرض���ا زمردی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میگردد.

آگهی مزایده عمومی شهرداری شاندیز( نوبت اول)

سال سی و پنجم

شماره 9957

WWW.QUDSONLINE.IR

۷۳۱–۱۵ک ۱۴و ش���ماره موت���ور LFW۰۴۸۴۹X
و ش���ماره شاس���ی  L۰۷۹۲۲بنام مه ناز بیگ زاده
مفقود و اعتبار ندارد.
ب���رگ س���بز ،س���ند کمپان���ی و س���ند محض���ری
موتورس���یکلت آپاچ���ی مدل  ۸۹رنگ مش���کی به
ش���ماره انتظام���ی  ۷۷۵۸۱ -۷۶۲ش���ماره موت���ور
 ۲۰۲۷۶۴۵و ش���ماره بدن���ه  ۱۸۰B۸۹۰۱۲۶۰ب���ه
مالکیت رضا پدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
م���درک تحصیات کارشناس���ی پیوس���ته اینجانب
س���جادکبگانی فرزند محس���ن ش���ماره شناسنامه
 ۱۷۶۱ص���ادره ازبندرگن���اوه مقط���ع کارشناس���ی
پیوس���ته رشته دبیری زبان انگلیسی از دانشگاه
آزاد اسامی واحد مشهد مفقود گردیده وازدرجه
اعتبار س���اقط می باش���د .ازیابنده تقاضامی شود
اصل مدرک رابه دانش���گاه آزاداس���امی مشهدبه
نش���انی  :اس���تان خراس���ان رض���وی ،شهرس���تان
مش���هد ،قاس���م آباد،چه���ارراه استادیوس���فی
،مجتمع دانش���گاهی دانشگاه آزاد اسامی واحد
مشهدپردیس دانش���گاه آزاداسامی مشهد اداره
امور فارغ التحصیان ارسال نماید .

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی
برابر رای شماره  1401603006752مورخ  1401/07/09هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه  2رشت  ،تصرفات مالکانه بالمعارض خانم وحدت
اس��دی فرزند س��المت به شماره شناسنامه 37550صادره از رش��ت در قریه شالکو در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک
قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت  270/36متر مربع پالک فرعی  41748از اصلی  77مفروز مجزی از
پالک  628و  631از اصلی  77واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای خدا کرم ورتوانی الموتی محرز
گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 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.
م الف  1658آ40110342-
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/08/29 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/08/14 :
سعید بدوی-رئیس اداره اسناد و امالک ناحیه  2رشت
از طرف غفار فرزانه

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی
برابر رای ش��ماره  140160318603006750مورخ  1401/07/09هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه  2رشت  ،تصرفات مالکانه بالمعارض خانم
س��کینه اسدی فرزند سالمت به شماره شناسنامه  4552صادره از رشت در قریه شالکو در یک دانگ مشاع از ششدانگ
یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  270/36متر مربع پالک فرعی  41748از اصلی  77مفروز مجزی
از پالک  628و  631از اصلی  77واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای خدا کرم ورتوانی الموتی
محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 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.
م الف  1661آ40110343-
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/08/29 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/08/14 :
سعید بدوی-رئیس اداره اسناد و امالک ناحیه  2رشت
از طرف غفار فرزانه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت امالک میاندوآب
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی(موضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامهقانون)
هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه اشخاص
را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد
و علیهذا در اجرای ماده  3قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین
مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار
اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیماً بع اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب  ،دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند
 .بدیهی است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر
خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 – 1آرای ش��ماره های  140160313006002949 :و 140160313006002950مورخ  1401/07/20تقاضای آقای
غالم حیدر پاشاپور فرزند مجید و خانم زینب پاشاپور فرزند رضاقلی مبنی بر صدور سند مالکیت سهمی هر کدام نسبت
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قسمتی از پالک  2581فرعی از یک – اصلی بخش  14مراغه حوزه ثبتی
میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از آقای فرهاد تابعان ( مع الواسطه ) به شماره پرونده  200و 1401 – 201
هیأت به مساحت ششدانگ  131مترمربع که برای آن پالک  30093فرعی تعیین شده است .
م/الف  19آ40110364-
تاریخ انتشار نوبت دوم  :یک شنبه 1401/08/29
تاریخ انتشار نوبت اول  :شنبه مورخ 1401/08/14
سعید سیفی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

