خبر کرمانشاه
توسط شرکت برقمنطقهای غرب
انجام شد

حضور در نمایشگاه دستاوردهای
دفاعمقدس و مقاومت

خالقیت در فروش محصوالت پاالیشگاه ستودنی است

بررسی عملیات گازرسانی به  3روستای کوهستانی گرگان

مشهد  /زهرا آخوندی  :استاندار خراســان رضوی به همراه جمعی از مدیران استانی و شهرســتانی از چهار واحد در حال احداث
طرحهای گوگردی بخش خصوصی در منطقه عملیاتی خانگیران سرخس بازدید کرد .علیرضا رزمحسینی گفت :به دلیل موقعیت
جغرافیایی و راهبردی شهرســتان ســرخس در نقطه صفر مرزی و همجواری با کشور ترکمنســتان ،موقیعت مناسبی برای انجام
فعالیتهای تولیدی و صنعتی در شهرستان فراهم است .منطقه خانگیران باید از حداکثر طرفیت خود استفاده کند .وی اظهارداشت:
کشور ما نیازمند نوآوری در فعالیتهای اقتصادی برای ایجاد اشتغال پایدار است و شرکت پاالیش گاز شهید هاشمینژاد با خالقیت در
تنوع فروش محصول گوگرد که منجربه سرمایهگذاری بخش خصوصی در این منطقه شده است ،توانسته گام مهم و بسیار ستودنی
در این خصوص بردارد.

گرگان  /فاطمه احمدی :سرپرست شرکت گاز استان گلستان به همراه رئیس امور مهندسی و اجرای طرحهای گاز استان گلستان با
حضور در منطقه کوهستانی شهرستان گرگان از عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به سه روستای چهارباغ ،شاهکوهعلیا و شاهکوهسفلی
بازدید کرد .سرپرست شرکت گازاستان گلســتان گفت :عملیات گازرسانی به سه روستای چهارباغ ،شاهکوه علیا و شاهکوه سفلی از
توابع شهرستان گرگان در مجموع با  54کیلومتر شــبکه ،درحال حاضر با  50درصد پیشرفت فیزیکی درحال اجراست .وی افزود :با
عنایت به سردسیر بودن و شرایط فصلی منطقه ،به منظور سرعت بخشــیدن به روند اجرایی کار مقرر شد شرکت مجری ،اکیپهای
اجرایی را افزایش بدهند .سرپرست شرکت گازاستان تصریح کرد :برای اجرای این پروژه درمجموع اعتباری بالغ بر  84میلیارد ریال
در نظر گرفته شده است.
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کرمانشاه /اکبر میثاقی

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

naslfarda

انعکاسوبازشناسیرشادتهایدوراندفاعمقدسدرشهراندیشه
شهر اندیشه /سحر مصطفویآرام
aaramm69@gmail.com

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس مراسمی
با حضور خانواده معظم شهدا ،ایثارگران و جانبازان،
حجتاالسالموالمسلمین بابائیان امام جمعه اندیشه،
حاج حســین حقوردی نماینده مــردم در مجلس
شورای اسالمی ،مهندس علی ملکی شهردار ،رئیس و
اعضای شورای اسالمی ،دکتر منجیلی معاون فرماندار
شهرستان شهریار ،سرهنگ زرگر فرمانده ناحیه سپاه
و جمعی از شهروندان شــهیدپرور و والیتمدار شهر
اندیشه در جوار مزار شهدای گمنام این شهر برگزار
شد .سردار نطاقپور به عنوان ســخنران این جلسه
با اشاره به ســخنان مهم رهبر معظم انقالب درمورد
دفاع مقدس گفت :رهبر معظم انقالب حضرت آیتاله
خامنهای در اولین روز هفته دفاع مقدس ســخنان
پرمغز و مهمی را درمورد تبیین وقایع دفاع مقدس،
نقش بنیانگذار کبیر انقالب حضــرت امام خمینی
(ره) در جنگ تحمیلی ،خطــر تحریف دفاع مقدس
وچهرههای ماندگار هشت ســال دفاع مقدس بیان

رئیس کل دادگستری استان یزد خبرداد؛

کردند که این بیانات نشان از اهمیت دفاع مقدس در
ادامه راه بلند و الهی نظام مقدس جمهوری اسالمی در
برخورد با استکبار جهانی دارد .در ادامه این گردهمایی

یزد

بالغ بر  ۹۹۵میلیارد ریال نیاز بود که با تالش ستاد دیه
اســتان حدود  ۴۴میلیارد ریال از این مبلغ پرداخت
شد.دهشــیری افزود :به همت اعضاء کمیته صلح و
سازش ستاد دیه و شورای حل اختالف و مددکاران
زندانها مبلغی بالغ بر  ۹۵۱میلیارد ریال از شــکات
گذشت رضایتمندانه اخذ شــده و مابقی این مبلغ از
منابع این ستاد شامل کمکهای خیرین و نیکوکاران
نوع دوست و تســهیالت بانکهای عامل مبلغ ۴۴

میلیارد ریال به حساب سپرده دادگستری واریز شد.

آگهی حق تقدم شرکت کشت و صنعت بهمن یاد سبالن( سهامی خاص)
ثبت شده به شماره ثبت  2110و شماره شناسه ملی 10240051198

بنا به تصمیم متخذه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ  99/6/31دایر بر تصویب افزایش سرمایه شرکت از مبلغ  194/365/000/000ریال به مبلغ
 284/365/000/000ریال از طریق انتشار سهام جدید و هر سهم به ارزش اسمی  10000ریال افزایش می یابد .مهلت استفاده از حق تقدم شصت روز
و ابتدای آن از تاریخ انتشار آگهی می باشد سهامدارانی که مایل به خرید سهام جدید می باشند باید حداکثر ظرف  5روز از تاریخ انتشار این آگهی با
مراجعه به محل شرکت به آدرس اردبیل کیلومتر 8جاده ارجستان نسبت به پذیره نویسی و تعهد خرید سهام اقدام نموده و بهای آن را به حساب شماره
 101864853بانک کشاورزی و شماره حساب 100791572315نزد بانک شهر شعبه اردبیل حداکثر ظرف مدت شصت روز واریز نمایند و رسید پرداخت
را به دفتر هیئت مدیره تحویل دهند .بدیهی است در صورت عدم استفاده از حق تقدم ،هیئت مدیره اجازه دارد سهام پذیره نویسی نشده را به هر کسی
که صالح بداند واگذار نماید یا سرمایه را به میزان پرداخت شده در مهلت پذیره نویسی افزایش دهد.

هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت بهمن یاد سبالن

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه
از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ  1399/7/5می باشد .مناقصه گران
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه) و نحوه تسلیم و بارگذاری پاکتهای (ب و ج) در
سامانه ستاد به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن  36861090داخلی  228امور قراردادها تماس حاصل نمایند.
(مناقصه گران می بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند)
الزم به ذکر است که کارفرما می تواند نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار از محل این پروژه را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات
تجاری یا مسکونی (در صورت امکان و انجام مراحل قانونی) اقدام نماید( .طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

گواهینامه
صالحیت
پیمانکاری

1

2099001352000007

اجرای عملیات خاکی
محور  45متری
باغ اداری به همراه
بخشی از عملیات
جدول کاری شهر
جدید بهارستان

حداقل رتبه 5
رشته راه و باند

شناسه996379 :

23/047/322/301

صورت گرفت

پیام تبریک مدیرکل
راهوشهرسازی مازندران

مازنــدران  /الهــه امیــری :مدیرکل
راهوشهرســازی اســتان مازندران درپیامی
آغاز هفته دفاع مقدس را تبریک گفت .متن
پیام سیدمحمد نظری به شــرح ذیل است:
فرارسیدن  31شهریورماه و آغاز هفته دفاع
مقدس یادآور رشــادتهای جاودانه مردم
شریف میهن عزیزمان اســت .دفاع مقدس،
طلیعه جاودانه غرور ملی است؛ هنگامه اتحاد و
همبستگی ملی مردم در دفاع از شریعت اسالم
و مرزهای سرزمینی است که با نثار خون پاک
فرزندان این مرزو بوم و ایثار و مجاهدتهای
مثال زدنی آنها جاودانه شد .این هفته در واقع
نمودار مجموعهای از برجستهترین افتخارات
ملت ایران در دفاع از حریم این سرزمین است.
روزهایی که رشادت جوانان برومند ،انقالب
و نظام را بیمه کرد و نشــان داد که با داشتن
پشتوانه مردمی و در پرتو حاکمیت اسالم و
وحدت نیروها میتوان هر دشمنی را به ورطه
نابودی و شکست کشــاند .این دوران گویای
مقاومت و مظلومیت ملتی است که با رهبری
داهیانه حضرت امــام (ره) و ایمان و توکل بر
خداوند متعال و رشادت سربازان اسالم برگ
زرینی را در تاریخ ثبت کرد .اینجانب ضمن
گرامیداشــت هفته دفاع مقــدس و تبریک
این ایام به محضــر فرماندهی معظم کل قوا
حضرت امام خامنــهای مدظلهتعالی و ملت
دالور و رزمنده ایران اســامی ،یاد و خاطره
رشادتها و از خودگذشتگیهای رزمندگان،
جانبازان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس
را گرامی میدارم.

سپرده شرکت
در مناقصه
(ریال)

1/152/367/000

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی
متقاضیان پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک
موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند.
 -1رای شــماره   139960330001003860مربــوط بــه پرونــده کالســه
 1398114430001002157مربوط به اسماعیل حاج حســینی  فرزند حسین  در ششدانگ
یک باب ساختمان به مســاحت152مترمربع پالک شــماره  10250/1اصلی واقع در قم بخش
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری از ریحانه رســتمی صادره در دفتر
371صفحه260از سند قطعی 23143مورخ 1395/12/10دفترخانه 49یزد (م الف )7458
 -2رای شــماره  139960330001005126مربــوط بــه پرونــده کالســه
 1399114430001000170مربوط به اعظم عزت نشــان فرزند اســمعیل در ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت  45/86متر مربع پالک شــماره 10350/5اصلی واقع در قم بخش یک
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سندقطعی به شــماره17520مورخ 1398/12/11دفترخانه 77قم
(م الف)7481
 -3رای شــماره  139960330001004069مربــوط بــه پرونــده کالســه
 1398114430001002303مربوط به معصومه شاکری فرزند اسمعیل در ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت  51/07متر مربع پالک شماره  11043اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت
ملک اداره یک قم سندقطعی به شماره194237مورخ1398/12/22دفترخانه3قم(م الف )7482
 -4رای شــماره  139960330001004729مربــوط بــه پرونــده کالســه
 1398114430001002116مربــوط به مهدی آذر هنگ  فرزند اصغر در ششــدانگ یک باب
ساختمان به مساحت  45/60متر مربع پالک شماره 2فرعی از10349اصلی واقع در قم بخش یک
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره  29206مورخ 1398/11/27دفترخانه  40قم
(م الف )7485
 -5رای شــماره  139960330001000623مربــوط بــه پرونــده کالســه
 1397114430001002378مربوط به کبری یزدی فرزند علیمحمد در ششــدانگ یک باب
ساختمان به مساحت  49/70متر مربع پالک شماره10325اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت
ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از احمد برجیان طی سند قطعی11115

4مورخ1390/12/23دفترخانه 5قم   (م الف )7486
 -6رای شــماره  139960330001005622مربــوط بــه پرونــده کالســه
 1399114430001000372مربوط به امین حسینعلی گل  فرزند اسمعیل در ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت  65/25مترمربع پالک شماره 10586اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت
ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 90889مورخ 1399/02/04دفترخانه 21قم(م الف )7490
 -7رای شــماره  139960330001000119مربــوط بــه پرونــده کالســه
 1398114430001001492مربــوط بــه مســعود آقا محمــدی   فرزند محمدحســن   در
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  152/90مترمربع پالک شماره 235فرعی از 10529
اصلی واقع در قــم بخش یک حوزه ثبــت ملک اداره یک قم ســند مالکیت مشــاعی صادره در
دفتر805صفحه 360به موجب سند قطعی 53743مورخ1398/08/19دفترخانه29قم نسبت به
50/96مترمربع و مبایعه نامه عادی خریداری از حسین یزدی شاه آبادی صادره در دفتر الکترونیکی
139620330001021401نسبت به 101/93مترمربع(م الف )7491
 -8رای شــماره  139960330001004735مربــوط بــه پرونــده کالســه
 1398114430001002192مربوط به محمد اســتادی باویلی   فرزند علی اکبر  درششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت  120/21مترمربع پالک شماره  9441اصلی واقع در قم بخش یک
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شــماره 60072مورخ69/06/10دفترخانه16قم(م
الف )7492
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند
مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله
 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف یکماه
پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و
گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود ( .نسل فردا )
تاریخ انتشار نوبت اول       	 99/07/05:تاریخ انتشارنوبت دوم99/07/20 :
محمود مهدوی -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت اول

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

سردار حمید پارسا با بیان خاطراتی از جنگ تحمیلی
بر اهمیت زنده نگه داشتن راه شهدا و ایثارگران تاکید
کرد .علی ملکی شهردار شهر اندیشه نیز درحاشیه این

مراسم ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این مراسم در
شهر اندیشه گفت :همانطورکه رهبر معظم انقالب
امروز تاکید ویژهای بر برگزاری یادوارهها و مراســم
مختلف در راستای معرفی دفاع مقدس به عنوان یکی
از هویتهای اصلی کشور داشــتند ،به امید خداوند
سبحان مدیریت شهری اندیشه بر خود وظیفه میداند
اهتمام ویژهای در برگزاری هر چه بیشتر و بهتر این
گونه مراسم در شهر اندیشه داشته باشد .وی در ادامه
با اشاره به ضرورت انتقال درست وقایع انقالب به نسل
جوان افزود :دفاع مقدس شکل دهنده مسیری بود که
در آن استکبارستیزی و مبارزه با ظلم و جور سرلوحه
راه شهدا قرار گرفت .این راه با الگوهایی همچون شهید
سردار قاسم ســلیمانی قوت بیشتری گرفت و بدون
شــک این راه همواره ادامه خواهد داشت زیرا انتقال
رشادتها و جانفشانیهای بیبدیل رزمندگان دفاع
مقدس ،هدف و انگیزه اصلی آن نسل امروز از وظایف
مهم و اساسی هر فردی در کشورمان است؛ لذا باید در
این راه با عقالنیت ،تدبر ،قدرت ،قوت و دانایی هرچه
بیشترحرکت کنند.



به مناسبت هفته دفاع مقدس

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی

آزادی  ۲۱۱زندانی غیرعمد یزدی
یزد /گروه اســتانها   :رئیس کل دادگستری و
رئیس هیئت امناء ســتاد دیه اســتان یزد گفت :در
شــش ماهه ابتدای ســال جاری با همت خیرین و
نیکوکاران و کوشش کارکنان ستاد دیه استان یزد،
ن محکوم مالی جرائم غیر
تعداد  ۲۱۱نفر از زندانیــا 
عمد که در زندانهای استان بودند ،آزاد و به آغوش
خانواده خود بازگشتند.غالمعلی دهشیری در ادامه
گفت :برای آزادی این  ۲۱۱نفر محکوم مالی مبلغی بر

Provinces

شهردار اندیشه در گردهمایی هفته دفاع مقدس گفت:

عکس :نسل فردا

همزمان با چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس،
شــرکت بــرق منطقهای غــرب در نمایشــگاه
دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت که در محل
دائمی نمایشگاههای اســتان کرمانشاه با رعایت
پروتکلهای بهداشــتی دایر شــد ،حضور یافت.
مدیرعامل و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت
برق منطقهای غرب ضمن گرامیداشت چهلمین
سالگرد هفته دفاع مقدس گفت :فرهنگ ایثار و
شهادت ،گفتمان ذلتآفرین آمریکا و همپیمانانش
برای به سازش کشــیدن مقاومت  ۴۰ساله ملت
بزرگ ایران را پیروزی افتخارانگیز در این هماورد
نفسگیر پیش روی جهانیان قرار داد .علی اسدی
افزود :اگرچه جنگ تحمیلی خسارتهای زیادی
به کشورمان وارد کرد اما  ۸سال دفاع مقدس که
موفقترین تجربه گام اول انقالب اســامی بود،
تجربیات ارزشمندی پیش روی انقالب اسالمی
ایران قرارداد .مهندس اسدی خاطرنشان ساخت:
مهمترین تجربهای که از دفاع مقدس بهدست آمد،
اثبات دشمنی قدرتهای غربی با انقالب اسالمی
ایران است ،دشمنیای که با گذشت  ۴دهه از دفاع
مقدس همچنان و حتی به بهای بیاعتبارشــدن
در نظام جهانی ادامه دارد .مدیرعامل شرکت برق
منطقهای غرب در پایان با اشاره به اهانت هفتهنامه
«شارلیابدو» فرانسه به پیامبر گرامی اسالم (ص)
گفت :این یک اقدام حساب شده از سوی نهادهایی
است که از ســالها پیش ،سیاست اسالمهراسی
و اسالمستیزی را در دســتور کار خود قرار داده
که حمایت تلویحی دولتهای اروپایی از آن هم
نمایان شده و با صدها شیوه و هزاران ابزار تبلیغاتی
و عملیاتی به مبارزه با اســام و قرآن پرداختند و
این توهین نه تنها موجب کاهش توســعه اسالم
در فرانسه و سایر نقاط جهان نمیشود بلکه عاملی
برای تقویت توجه به متن قرآن کریم و تعالیم الهی
خواهد شد.
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سال سیام | شمـاره 6343
 26سپتامبر  8 | 2020صفر 1442

naslefardanews

استانها

خبر مازندران

مهلت
دریافت
اسناد
مناقصه

مهلت ارائه
پیشنهاد

زمان
بازگشایی

مدت
پیمان

تا ساعت
 14مورخ
99/7/12

تا ساعت
 14مورخ
99/7/28

ساعت
 10مورخ
99/8/3

 4ماه

شرکتعمرانشهرجدیدبهارستان

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی
متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براســاس گزارش کارشناسان و به استناد
مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل تأیید نموده اند
 -1رأی شــماره  139960330002006591مربــوط بــه پرونــده کالســه
1398114430002000183مربوط به حسن تلخابی فرزند نوراله درقسمتی از ششدانگ قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 100/15متر مربع پالک شماره 2379اصلی واقع در
قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت دفتر 657
صفحه ( 69م الف)7456
 -2رأی شــماره  139960330002005270مربــوط بــه پرونــده کالســه
 1397114430002001527مربوط به قاســم ایل ســعادتمند فرزند عزیزاله  درقســمتی
ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به استثناء ثمنیه اعیانی به مساحت  115متر
مربع پالک شماره  2281اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دوقم مبایعه نامه عادی
خریداری  مع الواسطه از مهدی اقبالی ثبت دفتر 475صفحه ( 289م الف)7457
 -3رأی شــماره  139960330002007065مربــوط بــه پرونــده کالســه
 1398114430002001564مربوط به حسین رستمی فرزند محمد درقسمتی ازششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مســاحت 80/35متر مربع پالک شماره  2170اصلی
واقع در قم بخش حــوزه ثبت ملک اداره دوقم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواســطه از علی
محمداکبرزاده ثبت دفتر 5صفحه (131م الف)7459
 -4رأی شــماره  139960330002006084مربــوط بــه پرونــده کالســه
 1398114430002000074مربوط به غالمرضا موحدی نســب فرزند ابوالفضل درقسمتی
ازششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مســاحت 97/41متر مربع پالک شماره
2244/1/2اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع
الواسطه از ابوالفضل دامن خشک(موحدی نسب) (م الف)7460
 -5رأی شــماره  139960330002006138مربــوط بــه پرونــده کالســه
 1398114430002002269مربوط به موســی فراهانی فرزند حسن درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مســاحت 58/57متر مربع پالک شماره  1755اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواســطه ازبهروز
دلیر (م الف)7483
 -6رأی شــماره  139960330002006548مربــوط بــه پرونــده کالســه

 1398114430002001193مربوط به ماه سلطان نوری فرزند رجبعلی درقسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  150متر مربع پالک شماره 1956/436اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از صفر نظری
زاده (م الف)7484
 -7رأی شــماره  139960330002007320مربــوط بــه پرونــده کالســه
 1391114430002011854مربــوط به نصــرت اله محمدی فرزند غالمرضا  درقســمتی
ازششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  87متر مربع پالک شماره 2607/67
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواســطه از
آقامعلی مددی(م الف)7487
 -8رأی شــماره  139960330002006865مربــوط بــه پرونــده کالســه
 1392114430002002369مربــوط به قدیرحاجی علی گل فرزند فضل اله درقســمتی از/
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 47/25مترمربع پالک شماره فرعی از
 2570/122/162اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه
از علی اصغر رنجبر(م الف)7488
 -9رأی شــماره  139960330002006922مربــوط بــه پرونــده کالســه
 1398114430002002705مربوط به تقی خویه  فرزند حسین درقسمتی از ششدانگ قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 107/80مترمربع پالک شماره  2326اصلی واقع در قم
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری  مع الواسطه از داود نصیری دانا ثبت
دفتر53صفحه(  415م الف)7489
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند
مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله
 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار
آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی
تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون
مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود( .نسل فردا)
تاریخ انتشار نوبت اول99/07/05  :
تاریخ انتشارنوبت دوم99/07/20:
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

