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هافبک پیکان بدون هیچ گونه دردسری از این تیم جدا شد.
حسین پورامینی کاپیتان سابق پیکان تصمیم به جدایی از این تیم در پایان نیم فصل اول گرفت.
پــور امینــی در ایــن مــورد بــه خبرنــگار مــا گفــت :در ابتــدای فصــل از باشــگاه تمــاس گرفتنــد کــه بنــده بــرای تمدیــد قــرارداد بــروم و خیلــی اصــرار داشــتند کــه مــن
قــرارداد ببنــدم و مــن هــم ایــن کار را انجــام دادم ولــی فرصــت زیــادی در اختیــارم بــرای بــازی کــردن قــرار نگرفــت و در نهایــت تصمیــم گرفتــم جــدا بشــوم.
او بــا اشــاره بــه اینکــه بــدون هیــچ مشــکلی از باشــگاه پیــکان رضایــت نامــه گرفتــه ادامــه داد :آقــای محمــدی و هیــات مدیــره پیــکان کمــال همــکاری را با بنده داشــتند
و مــن را اذیــت نکردنــد و از آنهــا خیلــی تشــکر مــی کنــم کــه بــدون دردســر رضایتنامــه را صــادر کردند.

آگهی مزایده
بــه موجــب پرونــده اجرائــي كالســه  140000016واحــد اجــراي اســناد رســمي گلپايــگان شــش دانــگ
پــاک ثبتــی يــک فرعــی از ســه هــزار و پانصــد و نــود اصلــی بخــش يــک گلپایــگان ثبــت و صــادر و بــه
آقــای قاســم حبيبــي منتقــل شــده اســت .طبــق اجرائیــه صــادره مســتند بــه ســند ازدواج شــماره هفــت
هــزار و هشــتصد و نــود و نــه يکــم آذر مــاه ســال هــزار و ســیصد و هشــتاد و هفــت تنظیمــی دفتــر رســمی
ازدواج شــماره ســي و شــش داران مالکیــت قاســم حبيبــي از پــاک مذکــور درقبــال مهریــه خانــم ســميه
رحيمــي بلميــري و حقــوق دولتــی در بازداشــت قــرار گرفتــه اســت .حــدود و مشــخصات شــش دانــگ پــاک
ثبتــی يــک فرعــی از ســه هــزار و پانصــد و نــود اصلــی بخــش يــک گلپایــگان :شــماالً :بطــول دوازده متــر و
شــصت ســانتيمتر دیــوار بــه دیــوار پــاک هــای ســه هــزار و پانصــد و هشــتاد و شــش اصلــی و ســه هــزار و
پانصــد و هشــتاد و هفــت اصلــی ،شــرقاً :بطــول ســيزده متــر اول دیــوار مشــترک و دوم پــی مشــترک بــا پالک
ســه هــزار و پانصــد و نــود اصلــي ،جنوبـاً :اول بطــول چهــار متــر و شــصت ســانتيمتر پــی اســت بــه کوچــه
بــن بســت احداثــی ســه متــری و دوم بطــول ده متــر و بيســت ســانتيمتر پــی اســت بــه پــاک ســه فرعــی از
ســه هــزار و پانصــد و نــود اصلــی ،غربـاً :بطــول ســيزده متــر و چهــل ســانتيمتر بدیــوار پــاک ســه فرعــی از
ســه هــزار و پانصــد و هشــتاد و هفــت اصلــی مــی باشــد .حقــوق ارتفاقــی نــدارد .مطابــق بــا گــزارش ارزیابــی
مــورخ هشــتم آذر مــاه ســال هــزارو چهارصــد کارشناســان رســمی دادگســتری ،ششــدانگ پــاک مذکــور
دارای مســاحت صــد و هشــتاد و پنــج متــر مربــع اســت .براســاس محتويــات و نقشــه موجــود در پرونــده
قســمتي از ضلــع غربــي و جنوبــي پــاک بــه ميــزان حــدود نــه متــر و شــصت و شــش صــدم متــر مربــع جــزء
پــاک مجــاور و قســمت جنوبــي پــاک بــه ميــزان چهــار متــر و شــصت و شــش صــدم متــر مربــع واقــع در
طــرح تعريــض معبــر زمــان تخريــب و بازســازي قــرار گرفتــه اســت .اعیانــی موجــود در پــاک ســاختمان
مســکوني در يــک طبقــه همکــف بــا زيــر بنــاي حــدود صــد و چهــل متــر مربــع داراي بازســازي جزئــي بــا
قدمــت ســاخت حــدود ســي و هفــت ســال ،ســازه نیمــه اســکلت ديــوار باربــد آجــري پيرامونــي فاقــد کالف،
ســقف طــاق ضربــي ،نمــاي خارجــي ســاختمان و ديــوار حيــاط بــا ســنگ اليبيــد ،پنجــره هــا فلــزي بــا
انشــعابات آب و بــرق و گاز و تلفــن مــي باشــد .ارزش پــاک مذکــور بــه میــزان شــش دانــگ عرصــه و اعيــان
پــاک ثبتــی يــک فرعــی از ســه هــزار و پانصــد و نــود اصلــی بخــش يــک گلپایــگان بــا مشــخصات فــوق بــا
توجــه بــه مشــاهدات انجــام شــده و مــدارک و اســناد ارائــه شــده ،فــارق از هــر گونــه بدهــي بــه اشــخاص
حقيقــي و حقوقــي يــا منــع بــراي نقــل و انتقــال و تحويــل ملــک و عــدم انتقــال حقــوق بــه غيــر بــه مبلــغ
يــازده میلیــارد و ششــصد میلیــون ريــال محاســبه و ارزیابــی گردیــده اســت .پــاک مذکــور فاقــد بیمــه بــوده
و مطابــق بــا گــزارش مــورخ بیســت و هشــتم تيــر مــاه ســال هــزارو چهارصــد مامــور اجــرا در اجــاره نمــی
باشــد .پــاک مذکــور از ســاعت  9الــي  12روز پنجشــنبه مــورخ چهاردهــم بهمــن مــاه ســال یــک هــزار و
چهارصــد ،در اداره ثبــت اســناد و امــاک گلپايــگان واقــع در گلپايــگان ،خيابــان آيــت الــه خوانســاري ،جنــب
پمــپ بنزيــن از طريــق مزايــده بــه فــروش مــي رســد .مزايــده شــش دانــگ پــاک ثبتــی يــک فرعــی از ســه
هــزار و پانصــد و نــود اصلــی بخــش يــک گلپایــگان از مبلــغ يــازده ميليــارد و ششــصد ميليــون ريــال شــروع
و بــه باالتريــن قيمــت پيشــنهادي نقــدا ً فروختــه مــي شــود .شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده
درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه
مزایــده اســت .برنــده مزایــده مکلــف اســت مــا بــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ
مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه
حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد ،مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد
شــد .متقاضیــان مــی تواننــد از پــاک مــورد مزایــده واقــع در گلپایــگان ،خيابــان  17تــن خیابــان رازی کوچــه
 10فرعــی  4انتهــای کوچــه بــن بســت پــاک  13دارای کــد پســتی  8771974976بازدیــد نماینــد .الزم
بــه ذكــر اســت پرداخــت بدهــي هــاي مربــوط بــه آب ،بــرق ،گاز اعــم از حــق انشــعاب و يــا حــق اشــتراك و
مصــرف در صورتــي كــه مــورد مزايــده داراي آنهــا باشــد و نيــز بدهــي هــاي مالياتــي و عــوارض شــهرداري و
غيــره تــا تاريــخ مزايــده اعــم از اينكــه رقــم قطعــي آن معلــوم شــده يــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزايــده
اســت و نيــز در صــورت وجــود مــازاد ،وجــوه پرداختــي بابــت هزينــه هــاي فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده
مزايــده مســترد خواهــد شــد .ضمن ـاً چنانچــه روز مزايــده تعطيــل رســمي گــردد ،مزايــده روز اداري بعــد از
تعطيلــي در همــان ســاعت و مــكان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
شناسه آگهی1262050 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی گلپایگان-خانم محمداکبری

رای افرازی
خواهان :موسسه فرهنگی قرآن و عترت قاریان و حافظان کاشان
ـده گان :آقایــان محمــد رضــا ومحمــد واصغــر وخانمهــا مريــم -زهــرا -اکــرم  -فاطمــه  -طاهــره صديقــه -
خوانـ
لیلــی -قدســی -معصومــه همگــی خاکبــاز و آقــای علــی عــرب
خواســته  :افــراز قدرالســهم خواهــان از ششــدانگ پــاک  ۳فرعــی مجــزی شــده از  ۶۸۱۷اصلــی واقــع در
بخــش یــک حــوزه ثبتــی کاشــان
ـردش کار  :موسســه ی فرهنگــی قــرآن وعتــرت قاریــان و حافظــان کاشــان بموجــب تقاضــای وارده شــماره
گـ
 ۱۳۹۹/۰۶/۳ -۷۳۲۹۳درخواســت افراز۳۳/۲۵ســهم مشــاع از ۱۱۱ســهم ششــدانگ پــاک شــماره  ۳فرعــی
مجــزی شــده از شــماره  ۶۸۱۷اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی کاشــان را نمــوده کــه نهایتــا بموجــب
رای افــرازی شــماره  ۱۳۹۳/۴/۱۰ -۲۹۷۹ســهم خواهــان داخــل در پــاک  ۳فرعــی از اصلــی مرقــوم قــرار
دارد لــذا بــا توجــه بــه اینکــه بموجــب مــاده دو آئیــن نامــه قانــون افــراز عملیــات ثبتــی خاتمــه یافتــه و
بموجــب صورتمجلــس وارده شــماره ۱۳۹۴/۲/۱ -۵۴۳۴۷وموافقــت شــهرداری کاشــان بموجــب نامــه شــماره
 ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ - ۸/۴۰۰۱۲۹۹بــا افــراز آن موافقــت گردیــد لــذا بــا توجــه بــه موضــوع مــاده ســه آئیــن نامــه
قانــون افــراز حــدود قطعــه افــرازی و قطعــه باقیمانــده بــه دو قطعــه شــرقی و غربــی بدیــن شــرح معــروض
میــدارد:
 -۱ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه انضمــام راه پلــه پشــت بــام بمســاحت ۳۱/۳۲متــر مربــع شــماره  -۲۷ ---فرعــی
کــه محــدود اســت  :شــماال بطــول  ۶متــر درب و دیــوار بــه پیــاده رو خیابــان شــرقا  :بطــول ۶/۸۶متــر دیوار مشــترک با
پــاک  ۲۸فرعــی (باقــی مانــده شــرقی ) جنوبــا :بطول۵/۷۵متــر دیوار بــه پــاک  ۱۵۳۶۷فرعی غربــا :بطــول  ۴/۵۰متر
دیــوار مشــترک بــا شــماره  ۲۹فرعــی ( باقــی مانــده غربــی ایــن قطعه در ســهم خواهــان قــرار میگیرد.
 -۲قطعــه باقیمانــده شــرقی  :ششــدانگ چنــد بــاب مغــازه بمســاحت  ۶۰/۱۲مترمربــع باقیمانــده بــه شــماره ۲۸
فرعــی کــه محــدود اســت  :شــماال بطول۷/۸۴متــر درب و دیــوار بــه پیــاده رو خیابــان شــرقا  :بطــول  ۹/۹۴متــر دیوار
بــه دیــوار پــاک  ۱۳۸۸فرعــی جنوبــا :بطول۷/۲۳متــر دیــوار بــه پــاک  ۱۵۳۶۷فرعــی غربــا :بطول۶/۸۶متــر دیــوار
مشــترک بــا پــاک  ۲۷فرعــی قطعــه ی مــورد افــرازی ایــن قطعــه در ســهم خوانــدگان میباشــد.
-۳ششــدانگ مغــازه باقــی مانــده غربــی بــه مســاحت ۱۸/۴۴متــر مربــع بــه شــماره  ۲۹فرعــی محــدود اســت
شــماال :بطــول  ۶/۷۲متــر درب و دیــوار بــه پیــاده رو خیابــان شــرقا :بطــول ۴/۵۰متــر دیــوار مشــترک بــا
پــاک  ۲۷فرعــي قطعــه افــرازی جنوبــا :بطــول ۵/۵۷متــر دیــوار بــه پــاک  ۱۵۳۶۷فرعــی غربــا :بطــول ۱/۹۰
متــر دیــوار بــه دیــوار پــاک  ۱۳۹۳فرعــی
ایــن تصمیــم مطابــق مــاده  ۲آئیــن نامــه قانــون افــراز و فــروش امــاک مشــاع بــه خواهــان وخوانــده گان
ابــاغ میگــردد تــا چنانچــه نســبت بــه رای مذکــور اعتــراض دارنــد وفــق مقــررات مــاده دو قانــون افــراز ظــرف
مــدت ده روز پــس از تاریــخ ابــاغ اعتــراض خــود را کتبــا بــه دادگســتری محتــرم کاشــان و رســید آن را بــه
اداره ثبــت اســناد کاشــان تســلیم نماینــد .شناســه اگهــی۱۲۶۲۴۶۳ :
اسماعیلی طاهری  -رئیس اداره ثبت اسناد کاشان

آگهی تاسیس
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود تــوکا تجــارت نیــکان درتاریــخ  1400/10/23بــه شــماره ثبــت 1740
بــه شناســه ملــی  14010692696ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :مشــاوره خدمــات مهندســی عمرانــی و معدنی.پیجویــی
اکتشــاف اســتخراج کلیــه معــادن بجــز اکتشــاف اســتخراج و بهربــرداری از نفــت و گاز و پتروشــیمی..فرآوری
مــواد معدنی.بازرگانــی داخلــی و خارجی.صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجاز.ابــداع روش هــای دانــش بنیــان
نویــن در معادن.خدمــات مهندســی و پیمانــکاری طــرح هــای عمرانــی داخلــی و خارجــی .درصــورت لــزوم پــس
از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی :
اســتان اصفهــان  ،شهرســتان گلپایــگان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر گلپایــگان ،محلــه ســر رباطــان  ،خیابــان امــام
حســن مجتبــی(ع)  ،بــن بســت  ، 8پــاک  ، 548طبقــه دوم کدپســتی  8771999189ســرمایه شــخصیت
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  10,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای
جــواد عبدالحمیــدی بــه شــماره ملــی  1218797436دارنــده  5000000ریــال ســهم الشــرکه آقــای محمــد
ســهیلی بــه شــماره ملــی  1382316801دارنــده  5000000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای
جــواد عبدالحمیــدی بــه شــماره ملــی  1218797436بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و
بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود آقــای محمــد ســهیلی بــه شــماره ملــی  1382316801بــه ســمت
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور
شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن کلیه نامه هــای عــادی و اداری
باامضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه ثبــت
موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک
اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گلپایــگان ()1264049

آگهی تحدید حدود
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ قطعه زمیــن یک جریبــی مفــروز از قطعه زمیــن دو جریبی شــماره
پــاک ثبتــی  ۸۷۱فرعــی از  ۳۶اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر که طبــق پرونده ثبتــی بنام
آقــای ســیدمجید شــرافتی فرزنــد ســیدمرتضی در جریــان ثبــت اســت بعلــت عــدم حضــور متقاضــی ثبــت
بعمــل نیامــده بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده  ۱۵قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حدود
پــاک مرقــوم در روز دوشــنبه مــورخ  ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ســاعت  ۹صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد
آمــد و در صــورت مصــادف بــا روز تعطیلــی عملیــات تحدیــد حــدود بــه روز بعــد موکــول خواهد شــد .لــذا به
موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در این آگهــی در محل
حضــور یابنــد واعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده  ۲۰قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلس
تحدیــدی تــا  ۳۰روز پذیرفتــه خواهــد شــد .طبــق تبصــره  ۲مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیف پرونــده های
معترضــی ثبــت و معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض بــه ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم
دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد.
شناسه آگهی۱۲۵۰۶۲۳:
رییس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

آگهی ابالغ مفاد آرا
صــادره از هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در
ثبــت شــرق اصفهــان در اجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی و بــر حســب مــاده  ۳قانــون مذکــور آرا ذیــل کــه از طــرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال
عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود تــا شــخص
یــا اشــخاصی کــه بــه آرا مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود را
بــه ایــن اداره تســلیم نمــوده و در مهلــت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیــم
دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و ارایــه گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول بــه
ارایــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود و در صــورت انقضــا مهلــت و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
 _۱رای شــماره  139960302027000535مــورخ  1399/01/27مصطفــی موذنــی فرزنــد رســول بــه
شــماره شناســنامه  1780صــادره از اصفهــان بــه شــماره ملــی  1283567229در ششــدانگ یکبــاب خانــه
احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک  3744فرعــی از اصلــی  15190واقــع در بخــش  5ثبــت
اصفهــان بــه مســاحت  196/45مترمربــع .خریــداری طــی ســند رســمی.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/11/02 :م الف1262889 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/17 :م الف1262893 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت
طبــق تقاضــای وارده شــماره  ۴۰۳۶۴۸۸مــورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۷و بــا ســتناد ۲بــرگ استشــهادیه مصــدق
پیوســت کــه امضــای شــهود رســما گواهــی گردیــده آقــای خانــم فاطمــه حســنی علــی آبــادی بــه
موجــب وکالــت نامــه هــای شــماره  ۹۳/۱۱/۸ -۷۸۵۴و  ۹۴/۱/۲۲ -۸۲۹۰و  ۹۹/۸/۷ -۲۲۸۳۷دفترخانــه
 ۲۹۱کاشــان بــه وکالــت از علیرضــا حــق پرســت فرزنــد حیــدر مدعــی اســت ســند مالکیــت ســه دانــگ
مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن بــه مســاحت  ۲۰۰متــر مربــع پــاک  ۱۵/۷۷۰۲واقــع در بخــش دو
حــوزه ثبتــی کاشــان کــه در صفحــه  ۵دفتــر  ۳۰۷بــه نامــش ثبــت و ســند مالکیــت بــه شــماره چاپــی
 ۱۵۲۵۴۸صــادر و تســلیم گردیــده  ،بــه علــت جابجائــی مفقــود و تاکنــون پیــدا نگردیــده واینــک
تقاضــای صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت .لذاطبــق تبصــره  ۱مــاده  ۱۲۰اصالحــی آئیــن نامــه ثبــت
مراتــب آگهــی ،تاهــر کــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور یــا وجــود ســند مالکیــت
نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی لغایــت ۱۰روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود
را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت وســند معاملــه تســلیم نمایــد تامراتــب صــورت مجلــس واصــل
ســند بــه ارائــه کننــده مســتردگردد.بدیهی اســت چنانچــه ظــرف مهلــت مقرراعتراضــی واصــل نگــردد
یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مزبــور صــادر و بــه متقاضــی
تســلیم خواهــد شــد.
شناسه آگهی۱۲۶۳۷۹۹:
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان -مهدی اسماعیلی طاهری

ابالغ اخطاریه اداری پرونده شماره 9802057
شــماره پرونــده 139804002003001465/1 :شــماره بایگانــی پرونــده 9802057/1 :شــماره آگهــی ابالغیــه:
 140003802003000106بدینوســیله بــه خانــم هــا :اختــر خیــری -ســهیال خیــری و ربابــه خیــری فرزنــد
رمضــان ورثــه آقــای جــواد خیــری فرزنــد رمضــان کــه برابــر گــزارش مامــور مربوطــه امــکان ابــاغ واقعــی
در آدرس متــن ســند (اصفهــان -بزرگمهــر -خیابــان امــام زاده زیــد کوچــه  ۲۲بهمــن پــاک  ) ۴۲و آدرس
اعالمــی بــه شــما مقــدور نگردیــده ابــاغ میگــردد در خصــوص پرونــده اجرایــی فــوق لــه خانــم ســکینه
رحمانــی و علیــه ورثــه جــواد خیــری بدینوســیله بــه اطــاع مــی رســاند بــا توجــه بــه گذشــت بیــش از شــش
مــاه از ارزیابــی  ۱۲۰ســهم مشــاع از  ۵۰۴ســهم عرصــه و اعیــان بــه اســتثناء ثمنیــه آن از پــاک ثبتــی ۱۶
( شــانزده) فرعــی از  ( 13784ســیزده هــزار و هفتصــد و هشــتاد و چهــار) اصلــی واقــع در بخــش  ۵ثبــت
اصفهــان و نظــر بــه اینکــه پــاک فــوق در شــرف مزایــده مــی باشــد ،چنانچــه تقاضــای ارزیابــی مجــدد پــاک
را داریــد ضمــن پرداخــت مبلــغ ســی و شــش میلیــون ریــال علــی الحســاب هزینــه جهــت تجدیــد ارزیابــی
بــه حســاب شــماره  0109016706005مرکــز کارشناســان و یــا حســاب شــماره  0102723411005بــه
نــام کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری نســبت بــه ارائــه درخواســت خــود بــه ضمیمــه فیــش پرداختــی
ظــرف مــدت  ۵روز از زمــان دریافــت ابــاغ اقــدام در غیــر اینصــورت پــاک بــا ارزش قبلــی مزایــده خواهــد
شــد .مراتــب جهــت اطــاع ابــاغ میگــردد .م الــف1264063 :
رییس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی ابالغ مفاد آرا
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضوع
مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی رای شــماره  140060302026011290مــورخ  1400/08/25هیــات یــک آقــای رمضــان محمــدی
دهنــوی بــه شناســنامه شــماره  100کــد ملــی  1290301281صــادره اصفهــان فرزند حســن بصورت ششــدانگ
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  246/05متــر مربــع از پــاک شــماره  8فرعــی از 452اصلــی واقــع در اصفهــان
بخــش  16اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان طبــق مبایعــه نامــه عــادی و استشــهادیه محلــی مــع
الواســطه از مالکیــت آقــای حســن محمــدی دهنــوی موضــوع ســند انتقــال  46/01/24 – 21528دفتــر  9اصفهان
واگــذار گردیــد .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود در صورتــی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه
ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
م الف1262823 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/02 :
م الف1262824 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/17 :
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
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آگهی تغییرات
آگهــی تغییــرات شــرکت فرهنگــی قــرآن و عتــرت گلهــای مبیــن گلپایــگان موسســه غیــر تجــاری بــه
شــماره ثبــت  90و شناســه ملــی  14003067270بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده
مــورخ  18/12/1399و نامــه 15656/00/13مــورخ  1400/10/19اداره فرهنــگ و ارشــاد اســتان اصفهــان
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :مــاده  8اساســنامه بدیــن شــرح اصــاح شــد :دارایــی موسســه مبلــغ
10000000ریــال مــی باشــد کــه توســط موسســین تامیــن شــده و کامــ ً
ا پرداخــت گردیــد .مــاده 30
اساســنامه بدیــن شــرح اصــاح شــدتمامی اســناد مالــی ،قراردادهــا و اوراق بانکــی تعهــد آور از قبیــل
چــک ،ســفته ،بــرات بــا امضــای مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره و مکاتبــات موسســه بــا امضــای
مدیــر عامــل بــه تنهایــی بــه همــراه مهــر موسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت گلهــای مبیــن گلپایــگان
اعتبــار خواهــد داشــت .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری گلپایــگان ()1264048

آگهی تغییرات
آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی کشــت و دام بــا دانــه بــه شــماره ثبــت  1730و شناســه ملــی
 14010585396بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1400/10/10و
نامــه شــماره  5014مــورخ  19/10/1400اداره تعــاون گلپایــگان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد
 :ســرمایه تعاونــی بــه مبلــغ  34560000ریــال افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه
اصــاح گردیــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری گلپایــگان ()1264073

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  ۲۱فرعی از  ۳۸۲۹اصلی بخش یک
حشــمت الــه جمالــی فرزنــد علــی باســتناد يكبــرگ استشــهاد محلــی کــه هویــت و امضــاء شــهود رســما»
گواهــی شــده مدعــی اســت کــه تمامــی ششــدانگ اپارتمــان پــاک  ۲۱فرعــی از  ۳۸۲۹اصلــی در گلپایــگان
بخــش یــک کــه در ذیــل صفحــه  ۵۶۶دفتــر  ۲۲۱شــماره ثبــت  ۴۸۷۶۹بنــام حشــمت الــه جمالــی فرزنــد
علــی ثبــت وصــادر و تســلیم گردیــد و بموجــب سندرســمی -دفتــر خانــه  -بــه اوانتقــال قطعــی یافتــه و
معاملــه دیگــری هــم انجــام نشــده بــه بموجــب ســند رســمی شــماره -مــورخ -در رهــن بانــک مســکن اســت.
نحوه گم شدن با از بین رفتن سند :اسباب کشی
از بیــن رفتــه  /مفقــود شــده اســت چــون در خواســت صــدور المثنــی ســندمالكيت نامبــرده را نمــوده طبــق
تبصــره یــک اصالحــی مــاده  ۱۲۰آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آگهــی مــی شــود کــه هــر کــس مدعــی
انجــام معاملــه (غیــر از آنچــه در ایــن آگهــی ذکرشــده) نســبت بــه آن یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد
خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را كتبــا» ضمــن
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه
مســترد گــردد.
اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند
مالكيــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد
شناسه آگهی1262402 :
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلپایگان-از طرف اکرم جمالی

ابالغ مفاد آرا
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی
موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی رای شــماره  140060302026011991مــورخ  1400/09/10هیــات یــک آقــای منصــور
هاشــمی بــه شناســنامه شــماره  313کــد ملــی  1287723187صــادره اصفهــان فرزنــد ســید محمــد
بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن قســمتی از یکبــاب خانــه بــه مســاحت  2/98متــر مربــع از پــاک
شــماره  1851فرعــی از  15187اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  5اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال
اصفهــان طبــق مبایعــه نامــه عــادی و استشــهادیه محلــی مــع الواســطه از مالکیــت جبــار زاهــدی موضــوع
ســند مالکیــت ذیــل صفحــه  601دفتــر  925واگــذار گردیــد .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در
دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خود
را بــه اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان
دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/11/02 :م الف1264208 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/17 :م الف1264211 :
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای رضــا عظمــت پنــاه احــدی از ورثــه مرحــوم گل علــی عظمــت پنــاه بــه طرفیــت کلیــه ورثــه بــه اســتناد
 2بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــا شــهود و بگواهــی دفترخانــه شــماره  1ســمنان رســیده مدعــی
میباشــد کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  ۱۵فرعــی از  ۲۰۹۵فرعــی واقــع در بخــش  1مــورد ثبــت
 ۱۰۹۶۰جلــد  ۱۱۱صفحــه  ۵۱۰و بــه شــماره چاپــی  ۴۴۹۲۶۱بعلــت جابجائــی مفقــود و آقــا رضــا عظمــت
پنــاه احــدی از ورثــه مرحــوم گل علــی عظمــت پنــاه بــه طرفیــت کلیــه ورثــه درخواســت صــدور ســند
مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب باســتناد مــاده  ۱۲۰آئیننامــه قانــون ثبــت آگهــی میشــود تــا
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود اســناد مالکیــت مذکــور نــزد خــود
میباشــد از تاریــخ ایــن آگهــی ظــرف مــدت  ۱۰روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت بایــن
اداره تســلیم و رســید دریافــت نماینــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از انقضــای مــدت مذکــور و
نرســیدن واخواهــی و در صــورت اعتــراض اصــل اســناد ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی
طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد»
ضمناً طبق استاندارد سازی پالک  ۱۹فرعی از  ۲۰۹۵و  ۲۰۸۵به پالک مذکور تبدیل شده است.
شناسه آگهی1263763 :
روانبخش قنبری -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان

آگهی ابالغ مفاد آرا
صــادره از هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در
ثبــت شــرق اصفهــان در اجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی و بــر حســب مــاده  ۳قانــون مذکــور آرا ذیــل کــه از طــرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال
عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود تــا شــخص
یــا اشــخاصی کــه بــه آرا مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود را
بــه ایــن اداره تســلیم نمــوده و در مهلــت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیــم
دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و ارایــه گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول بــه
ارایــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود و در صــورت انقضــا مهلــت و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
 _۱رای شــماره  140060302027012161مــورخ  1400/09/30مرتضــی غالمــی سمســوری فرزنــد
علــی بــه شــماره شناســنامه  10صــادره از اصفهــان بــه شــماره ملــی  1291282440در ششــدانگ یکبــاب
ســاختمان احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک  15234واقــع در بخــش  5ثبــت اصفهــان بــه
مســاحت  378مترمربــع .خریــداری طــی ســند رســمی.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/11/02 :م الف1263709 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/17 :م الف1263711 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

