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

برابــر رأی شــماره  139760301060004469هیــأت اول /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مهــدی تاجیــک فرزنــد اســمعیل بشــماره شناســنامه 814
صــادره از ورامیــن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در آن بــه مســاحت  183مترمربــع
پــالک شــماره فرعــی از  8اصلــی کــه بــه پــالک  8 /2709اســتاندارد ســازی شــده اســت واقــع در قریــه
جعفرآبــاد اخــوان حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت شــرکت تعاونــی مســکن کارکنــان صنایــع شــیمیایی
پارچیــن -محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود 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 ایــن اداره تســلیم 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/الــف  539 :ث
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/11/4 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/11/18 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ محمدرحیم پور راینی
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دادنامه

پرونــده کالســه  9509981820100870شــعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) دادگســتری شهرســتان آســتارا تصمیم
نهایــی شــماره  – 9709971820100811خواهــان :مریــم مختــاری آقبــالغ فرزنــد جمشــید بــا وکالــت خدامعلــی
خانــی جابلــو فرزنــد الهویــردی  -خوانــده :افشــین کریمــی خانقــاه  -خواســته :طــالق بــه درخواســت زوجــه
رای دادگاه
درخصــوص دادخواســت مریــم مختــاری آق بــالغ فرزنــد جمشــید بــا وکالــت خدامعلــی خانــی بــه طرفیــت
افشــین کریمــی خانقــاه فرزنــد علــی بــه خواســته الــزام زوج بــه طــالق زوجــه بــه ســبب اســتنکاف زوج در
پرداخــت نفقــه و عــدم امــکان اجبــار وی بــه پرداخــت آن  -1بــه داللــت تصویــر مصــدق ســند نکاحیــه شــماره
 6676صــادره از دفتــر رســمی ازدواج شــماره  16آســتارا وجــود علقــه زوجیــت محــرز اســت  -2خواهــان بــرای
احــراز موضــوع بــه اســتنکاف زوجــه در پرداخــت نفقــه و عــدم امــکان اجــرای حکــم محکمــه اشــاره و اســتناد
نمــود اســت تصویــر مصــدق دادنامــه شــاره  96/7/11 – 9609971820101670را ارائــه نمــوده ایضــا تصویــر
بــرگ جلــب خوانــده شــماره  9610111820301006اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا را ارائــه نمــود
خوانــده در هیــچ یــک از جلســات دادگاه حاضــر نگردیــده و دفاعــی ارائــه ننمــود لــذا بــا توجــه بــه مراتــب بــه
نظــر دادگا ادعــای خواهــان محــرز اســت  -3دادگاه مســاعی خویــش را جهــت اصــالح ذات البیــن بــکار گرفــت
کــه موثــر واقــع نشــد و زوجــه اصــرار بــه جدایــی دارد ایضــا امــر در اجــرای مــاده  38قانــون حمایــت خانــواده
مصــوب  91/12/1و آیــه شــریفه  35ســوره مبارکــه نســاء بــه داور ارجــاع گردیــد اعــالم نظــر داور طرفیــن بــر
مصلحــت بــه جدایــی داللــت دارد  -4لــذا مــن حیــث المجمــوع دادگاه مســتندا بــه مــواد  33 – 26قانــون
حمایــت خانــواده و مــاده  1129قانــون مدنــی حکــم بــه اعمــال وکالــت بالعــزل خواهــان جهــت مطلقــه کــردن
خــود در یکــی از دفاتــر رســمی طــالق صــادر و اعــالم مــی نمایــد  -5زوجــه حســب پاســخ اســتعالم شــماره
 95/9/20 – 14/6/2524اداره پزشــکی قانونــی شهرســتان آســتارا بــاردار نمــی باشــد  -6 .عــده طــالق ســه
طهــر اســت  -7نــوع طــالق بائــن اســت  -8برابــر اظهــار خواهــان در خصــوص مهریــه و نفقــه ایــام گذشــته زوج
جداگانــه رســیدگی و حکــم صــادر شــده اســت در ســایر امــور و حقــوق مالــی زوجــه اســت و طــالق در صــورت
رضایــت زوجــه مشــترک هســتند  -10اجــرای صیغــه طــالق موکــول بــه تادیــه حقــوق مالــی زوجــه اســت و
طــالق در صــورت رضایــت زوجــه بــا صــدور حکــم قطعــی دایــر براعســار زوج بــا تقســیط محکــوم بــه نیــز ثبــت
مــی شــود  -11ســردفتر رســمی طــالق مــی توانــد بــه نمایندگــی از ایــن دادگاه صیغــه طــالق را جــاری نمایــد
و رعایــت شــرایط صحــت طــالق از جملــه مفــاد مقــررات  1134و  1135قانــون مدنــی بــر عهــده مجــری صیغــه
طــالق اســت  12مــدت اعتبــار حکــم طــالق شــش مــاه از تاریــخ ابــالغ رای فرجامــی یــا انقضــای مهلــت فرجــام
خواهــی اســت رای صــادره غیابــی بــوده و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه اســت.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آستارا
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رای اصالحی

پرونــده کالســه  9509981820100870شــعبه اول دادگاه عمومی(حقوقــی) دادگســتری شهرســتان آســتارا
تصمیــم نهایــی شــماره  – 9709971820100811خواهــان :مریــم مختــاری آقبــالغ فرزنــد جمشــید بــا وکالــت
خدامعلــی خانــی جابلــو فرزنــد الهویــردی – خوانــده :افشــین کریمــی خانقــاه – خواســته :درخواســت اصــالح رای
رای دادگاه
نظــر بــه اینکــه بــه رای شــماره 9709971820100811صــادره در پرونــده کالســه  951027در ایــن دادگاه
اشــتباه رخ داده و درهمــان دادنامــه اصلــی پــس از عبــارت ( طــالق در صــورت رضایــت بــه جــای کلمــه بــا ،
یــا قیــد شــده اســت) بــا توجــه بــه درخواســت وکیــل خواهــان بدینوســیله بــه اســتناد مــاده  309قانــون آییــن
دادرســی در امــور مدنــی بــا التفــات بــه اینکــه از رای مزبــور تجدیــد نظــر خواهــی نشــده اســت اعــالم مــی گــردد
رای صــادره در آن قســمت بــه جــای کلمــه بــا  ،بــه کلمــه یــا تصحیــح مــی گــردد ســایر مندرجــات رای مزبــور
محفــوظ مــی باشــد مقــرر اســت دفتــر محتــرم رای تصحیحــی بــه طرفیــن ابــالغ شــود تســلیم رونوشــت رای
اصلــی بــدون رونوشــت رای تصحیحــی ممنــوع اســت.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آستارا

3159

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه ملیحــه قلــی پــور بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تاییــدی بــه شــماره  912مورخــه
 1397/11/3دفترخانــه  18قرچــک و تعهدنامــه شــماره  1397/11/3 – 23230دفتــر  17قرچــک مدعــی
گردیــده کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 131/22
مترمربــع قطعــه  2تفکیکــی تحــت پــالک  42/3759واقــع در شــهر داود آبــاد بنــام ملیحــه قلــی پــور چاپــی
 877644و ســند صــادر و تســلیم شــده اســت و تمامــی مــورد ثبــت بــه علــت جابجائــی منــزل مفقــود
گردیــده و تقاضــای ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت کــه مراتــب برابــر تبصــره  1مــاده  120آئیــن نامــه
اصالحــی قانــون ثبــت در یــک نوبــت جهــت اطــالع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی
انجــام معاملــه و یــا بــودن ســند مالکیــت در نــزد خــود باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی بــه مــدت  10روز مراتــب
را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره اعــالم و رســید اخــذ نمایــد بدیهــی اســت در صــورت
عــدم اعتــراض در مــدت قانونــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد .م/الــف8994 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قرچک  -رضا النچری
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760318002001947مــورخ  97/7/22هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک انزلــی
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمدصــادق ســتوده امیرکنــده فرزنــد رجبعلی بشــماره شناســنامه
 657صــادره از خشــکبیجار در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت 222/30
مترمربــع پــالک فرعــی  6326از  3980از  2و  3از  645اصلــی واقــع در بندرانزلــی  ،غازیــان ،میــدان مــاال ،پشــت
مدرســه جمهــوری اســالمی کوچــه ایــل بیگــی بخــش  8گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای فرهــاد ایــل
بیگــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود 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 ایــن اداره تســلیم 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 1397/11/18 :

رئیس ثبت اسناد و امالک انزلی ـ پرویز حیدری
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آقــای فرهــاد فــداکار منقوطائــی برابــر وکالتنامــه شــماره  96/9/2 – 115678دفتــر  99تهــران وکیــل احمــد منصــور
صادقــی گیالنــی بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه مدعــی گردیــده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
بــه مســاحت  6800مترمربــع قطعــه  11تفکیکــی پــالک ثبتــی  4170فرعــی از  53اصلــی واقــع در قرچــک بخــش
بهنــام پازوکــی ذیــل ثبــت  107794صفحــه  274دفتــر  ( 51کــه استنســاخ شــده ذیــل ثبــت  37251صفحــه 346
دفتــر  302دفاتــر قرچــک) بنــام محمــد موثــق پــور ثبــت و ســند بــه شــماره مسلســل  2/595537صــادر گردیــده
اســت و برابــر ســند انتقــال قطعــی شــماره  54/11/3 -48111دفتــر  4ورامیــن بــه احمــد منصــور صادقــی گیالنــی
و هوشــنگ اردکانــی باســویه انتقــال یافتــه اســت ســپس بــه اســتناد مــاده  15قانــون لغــو مالکیــت اراضــی شــهری
ســند اولیــه ابطــال و ســند بنــام دولــت جمهــوری اســالمی ایــران صــادر گردیــده اســت ســپس برابــر دادنامــه شــماره
 89/11/14 – 8909972922400881شــعبه دوم دادگاه عمومــی قرچــک و دادنامه شــماره 9009970222900783
–  90/6/13شــعبه  29دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران حکــم بــه ابطــال اســناد مالکیــت دولــت جمهوری اســالمی
ایــران صــادر و اجــرا گردیــده اســت متعاقبــا برابــر دادنامــه شــماره  91/7/11 – 9109970260600476شــعبه
ششــم دادگاه انقــالب اســالمی تهــران و نامــه شــماره /8970ق 91/12/21 – 61006/قاضــی محتــرم شــعبه اول
اجــرای احــکام اصــل  44دادســرای انقــالب اســالمی تهــران حکــم بــه تملــک مالکیــت احمــد منصــور صادقــی و
هوشــنگ اردکانــی بــه نفــع ســتاد اجرائــی فرمــان امــام ره گردیــده ســپس بموجــب دادنامــه هــای شــماره 910476
و  9309970260600023قاضــی شــعبه ششــم دادگاه انقــالب تهــران ویــژه اصــل  49قانــون اساســی و  433شــعبه
 54دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران ســه دانــگ مالکیــت احمــد منصــور صادقــی گیالنــی اعــاده گردیــده اســت که
بعلــت جابجائــی مفقــود گردیــده و تقاضــای ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت کــه مراتــب برابــر تبصــره  1مــاده
 120آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت در یــک نوبــت جهــت اطــالع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی
مدعــی انجــام معاملــه و یــا بــودن ســند مالکیــت در نــزد خــود باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی بــه مــدت  10روز مراتــب
را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره اعــالم و رســید اخــذ نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم
اعتــراض در مــدت قانونــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد .م/الــف106/9000 :

3166

آگهی فقدان سند مالکیت

3168

مفقودی

ســند قطعــی شــماره  9191مورخــه  93/2/18دفترخانــه  183تالــش مربــوط بــه خــودروی ســواری پــژو پــارس
مــدل  1382بــه شــماره انتظامــی  919س  61ایــران  56بــه نــام عظیمــه مینائــی هــره دشــت مفقــود و از درجــه
3161
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

قم

آگهی حصروراثت

گل فــره فاحتــی کرکــرق دارای شناســنامه بشــماره 94996بــه شــرح پرونــده کاســه 97-1873ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بهــروز عالم ســا به شــماره شناســنامه
10در تاریــخ 1394/3/10در اردبیــل اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت
بــه  -1 :گل فــره فاحتــی کرکــرق فرزندبهلــول بــه شــماره شناســنامه 94996زوجــه متوفــی -2زهراعالــم
ســافرزندبهروزبه شــماره شناســنامه 8622فرزنــد متوفــی -3نگیــن عالــم ســافرزندبهروزبه شــماره شناســنامه
1451565747فرزنــد متوفــی -4محمدعالــم ســافرزندبهروزبه شــماره شناســنامه 12754فرزنــد متوفــی اینــک
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی نماینــد هرکــس اعتراضــی دارد
ویــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزداو باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال
گواهــی صــادر وهــر وصیــت نامــه جــز ســری ورســمی کــه بعــد از موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط
وبــا اثــر خواهــد بــود .

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری لیفــان  520مــدل  1388بــه شــماره انتظامــی  485ه  35ایــران  88بــه
شــماره شاســی  NAKN5M41287001533متعلــق بــه بنیامیــن معظمــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط
3162
مــی باشــد.

3192

آگهی حصروراثت

پرویــز دیبــا کار دارای شناســنامه بشــماره 4بــه شــرح پرونــده کاســه 97-1841ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســرباز دیبــا کار بــه شــماره شناســنامه 17در تاریــخ
1396/8/15در اردبیــل اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه -1 :
مطلــب دیبــا کار فرزندســرباز بــه شــماره شناســنامه 297پســرمتوفی -2پرویــز دیبــا کار فرزندســرباز بــه شــماره
شناســنامه 4پســرمتوفی -3فرامــرز دیبــا کار فرزندســرباز بــه شــماره شناســنامه 21407پسرمتوفی-4عســگر
دیبــا کار فرزندســرباز بــه شــماره شناســنامه 1883پســرمتوفی -5شــها دیبــا کار فرزندســرباز بــه شــماره
شناســنامه 2187دخترمتوفــی -6فــرح دیبــا کار فرزندســرباز بــه شــماره شناســنامه 350دخترمتوفــی -7رویــه
فغانــی فرزندنصــرت بــه شــماره شناســنامه 2همســرمتوفی اینــک بــا انجام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور
را دریــک نوبــت آگهــی مــی نماینــد هرکــس اعتراضــی دارد ویــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزداو باشــد از تاریــخ
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر وهــر وصیــت نامــه جــز ســری ورســمی که
بعــد از موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط وبــا اثــر خواهــد بــود .

رئیس شعبه یازده شورای حل اختالف اردبیل

3193

ابالغ اجرائیه

بــه موجــب اجرائیــه شــماره 9710090493500395مورخــه 1397/6/18پرونــده کاســه 960500مطروحــه در
شــعبه 5خوانــده دعــوی آقایــان -1رســول جایزی-2منصورنامــور بــه پرداخــت مبلــغ 90/000/000ریــال ازبابــت
اصــل خواســته ومبلــغ 2/450/000ریــال بابــت هزینــه دادرســی ونیزخســارت تاخیــر تادیــه ازتاریــخ ســر رســید
چــک وهمچنیــن مبلــغ 4/500/000ریــال از بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت بصــورت غیابی در
حــق خواهــان آقــای مهــدی ممــی زاده نظــر بــه اینکــه آدرس دقیــق مشــارالیه مشــخص نبــوده ومجهــول المکان
اعــام شــده اســت لــذا مفاداجرائیــه بــه طریــق درج دریکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار بــه وی ابــاغ مــی گــردد

شعبه 5شورای حل اختالف اردبیل

آقــای فرهــاد فــداکار منقوطائــی برابــر وکالتنامــه شــماره  96/9/2 – 115678دفتــر  99تهــران وکیــل احمــد منصــور
صادقــی گیالنــی بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه مدعــی گردیــده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
بــه مســاحت  1545مترمربــع قطعــه  9تفکیکــی پــالک ثبتــی  4168فرعــی از  53اصلــی واقــع در قرچــک بخــش
بهنــام پازوکــی ذیــل ثبــت  10796صفحــه  278دفتــر  ( 51کــه استنســاخ شــده ذیــل ثبــت  39780صفحــه 268
دفتــر  360دفاتــر قرچــک) بنــام محمــد موثــق پــور ثبــت و ســند بــه شــماره مسلســل  2/595539صــادر گردیــده
اســت و برابــر ســند انتقــال قطعــی شــماره  53/9/12 -41884دفتــر  4ورامیــن بــه احمــد منصــور صادقــی گیالنــی
و هوشــنگ اردکانــی باســویه انتقــال یافتــه اســت ســپس بــه اســتناد مــاده  15قانــون لغــو مالکیــت اراضــی شــهری
ســند اولیــه ابطــال و ســند بنــام دولــت جمهــوری اســالمی ایــران صــادر گردیــده اســت ســپس برابــر دادنامــه شــماره
 89/11/14 – 8909972922400881شــعبه دوم دادگاه عمومــی قرچــک و دادنامه شــماره 9009970222900783
–  90/6/13شــعبه  29دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران حکــم بــه ابطــال اســناد مالکیــت دولــت جمهوری اســالمی
ایــران صــادر و اجــرا گردیــده اســت متعاقبــا برابــر دادنامــه شــماره  91/7/11 – 9109970260600476شــعبه
ششــم دادگاه انقــالب اســالمی تهــران و نامــه شــماره /8970ق 91/12/21 – 61006/قاضــی محتــرم شــعبه اول
اجــرای احــکام اصــل  44دادســرای انقــالب اســالمی تهــران حکــم بــه تملــک مالکیــت احمــد منصــور صادقــی و
هوشــنگ اردکانــی بــه نفــع ســتاد اجرائــی فرمــان امــام ره گردیــده ســپس بموجــب دادنامــه هــای شــماره 910476
و  9309970260600023قاضــی شــعبه ششــم دادگاه انقــالب تهــران ویــژه اصــل  49قانــون اساســی و  433شــعبه
 54دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران ســه دانــگ مالکیــت احمــد منصــور صادقــی گیالنــی اعــاده گردیــده اســت که
بعلــت جابجائــی مفقــود گردیــده و تقاضــای ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت کــه مراتــب برابــر تبصــره  1مــاده
 120آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت در یــک نوبــت جهــت اطــالع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی
مدعــی انجــام معاملــه و یــا بــودن ســند مالکیــت در نــزد خــود باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی بــه مــدت  10روز مراتــب
را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره اعــالم و رســید اخــذ نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم
اعتــراض در مــدت قانونــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد .م/الــف106/8999 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قرچک  -رضا النچری

3191

رئیس شعبه یازده شورای حل اختالف اردبیل

آگهی فقدان سند مالکیت

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قرچک  -رضا النچری

مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز ســواری پــژو  405رنــگ مشــکی مــدل  1385بــه شــماره موتــور 12485066011
و شــماره شاســی  13234122و شــماره پــاک ایــران  863 – 16ص  22مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد

3194

مفقودی

ســند کمپانــی وبــرگ ســبز خــودرو ســواری پیــکان مــدل  1380بــه شــماره انتظامــی 71ایــران 945ج 92
وبــه شــماره موتــور 11128056657وبــه شــماره شاســی  0080458812متعلــق بــه اقــای مســعود رضائــی
سرتشــنیزی فرزنــد کاوس بــه کــد ملــی 4610037947مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شهرکرد

3197

آگهــی تغییــرات شــرکت پیشــگامان درمــان شــرق گیــان شــرکت
ســهامی خــاص به شــماره ثبــت  1298و شناســه ملــی  10720132980به
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  25/09/1397تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد - :آقــای ســیاوش ولــی زاده بــه شــماره ملــی 2229076078
بســمت رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای علیرضــا لطیفــی بــه شــماره ملــی
 0070817499بســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره وآقــای محمــد بهــزاد
بــه شــماره ملــی  2721469711بعنــوان عضــو هیئــت مدیــره وآقــای
ســعید صباحــی بــه شــماره ملــی  2691128954خــارج از هیئــت مدیــره
بــه ســمت مدیرعامــل انتخــاب گردیــد .کلیــه نامــه هــای ادارای و اســناد و
قراردادهــای معمولــی بــا امضــاء مدیــر عامــل همــراه با مهــر شــرکت و کلیه
اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات ،
عقوداســامی بــا امضــاء دو نفــر از ســه نفــر (رئیــس هیئــت مدیــره  ،مدیــر
عامــل  ،نایــب رئیــس هیئــت مدیــره ) و مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن ()371102
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الهیجان

3183

ابالغ وقت دادرسی

آگهــی ابــاغ وقــت دادرســی بــه آقــای محمــد حســین پــور فرزنــد حســین در تاریــخ 97/10/23خواهــان بانــک
صــادرات بــا وکالــت خانــم ژیــا باقــر زاده بطرفیــت شــما دادخواســتی بــر تقاضــای رســیدگی وصــدور حکــم
مبنــی بــر محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ 7/332/815ریــال از بابــت قــرار داد شــماره
85009306جریمــه دیــر کــرد آن از مورخه97/7/17بــا نــرخ 12درصــد مطابــق قــرار دادلغایــت زمــان اجــرای
کامــل حکــم بــه انضمــام کلیــه خســارات دادرســی حــق الوکالــه وتاخیــر تادیــه تقدیــم نمــوده کــه بــه این شــعبه
( 33شــورای حــل اختــاف اردبیــل) ارجــاع وبــه کاســه بایگانــی  970789ثبــت ووقــت رســیدگی بــرای روز
چهارشــنبه مورخــه 97/12/22ســاعت  16:30تعییــن وقــت شــده اســت اینــک بــه علــت مجهــول المــکان بــودن
فعلــی شــماوبه درخواســت خواهــان وبــه تجویــز مــاده 73قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یک نوبــت دریکی
از روز نامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی واز شــما دعــوت میشــود در جلســه فــوق در شــعبه ســی وســوم شــورای
حــل اختــاف مجتمــع مرکــزی حاضــر ونســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم رادریافــت وهرگونــه دفــاع در مقابــل
دعــوی اقامــه شــده داریــد بنماییــد در غیــر اینصــورت دادخواســت ابــاغ شــده محســوب وشــورا اقــدام قانونــی
را معمــول خواهــد نمــود.

جعفری-مدیر دفترشعبه33شورای حل اختالف اردبیل

3198

ابالغ وقت دادرسی

آگهــی ابــاغ وقــت دادرســی بــه آقــای داریــوش محمــودی فرزنــد احتشــام در تاریــخ 97/10/23خواهــان بانــک
صــادرات بــا وکالــت خانــم ژیــا باقــر زاده بطرفیــت شــما دادخواســتی بــر تقاضــای رســیدگی وصــدور حکــم مبنی بر
محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ 10/556/940ریــال از بابــت قــرار داد شــماره 85004019جریمه
دیــر کــرد آن از مورخه97/7/17بــا نــرخ 12درصــد مطابــق قــرار دادلغایــت زمــان اجــرای کامــل حکــم بــه انضمــام
کلیــه خســارات دادرســی حــق الوکالــه وتاخیــر تادیــه تقدیــم نمــوده کــه بــه ایــن شــعبه ( 33شــورای حــل اختــاف
اردبیــل) ارجــاع وبــه کاســه بایگانــی  970791ثبــت ووقت رســیدگی بــرای روز چهارشــنبه مورخه 97/12/22ســاعت
 15:30تعییــن وقــت شــده اســت اینــک بــه علــت مجهــول المــکان بــودن فعلــی شــماوبه درخواســت خواهــان وبــه
تجویــز مــاده 73قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت دریکــی از روز نامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی واز
شــما دعــوت میشــود در جلســه فــوق در شــعبه ســی وســوم شــورای حــل اختــاف مجتمــع مرکــزی حاضــر ونســخه
ثانــی دادخواســت وضمائــم رادریافــت وهرگونــه دفــاع در مقابــل دعــوی اقامــه شــده داریــد بنماییــد در غیــر اینصورت
دادخواســت ابــاغ شــده محســوب وشــورا اقــدام قانونــی را معمــول خواهــد نمــود.

جعفری-مدیر دفترشعبه33شورای حل اختالف اردبیل

3199

مفقودی

اینجانــب مرتضــی حســین پــور مالک خــودرو پــژو  206بــه شــماره شاســی  NAAP13FE1EJ489387شــماره
موتــور  163B0072580بــه علــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده
اســت .لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی شــرکت
ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیــکان شــهر ســاختمان ســمند
طبقــه  1مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط اقــدام خواهــد شــد3174 .

تاســیس موسســه غیــر تجــاری هیئــت محبــان حضــرت علــی اصغــر شهرســتان
تــکاب درتاریــخ 1397/11/16بــه شــماره ثبــت  91به شناســه ملــی 14008132995
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد- .موضــوع  . :اقــدام در جهــت اشــاعه  ،تعلیــم ،نشــر و
ترویــج فرهنــگ اســامی از طریــق انتشــار جــزوات و مطبوعــات و برگزاری مســابقات
 .برپایــی جلســات مذهبــی و ملّــی بــرای تعظیــم شــعائر دینــی و ملّــی  .ایجــاد
فضــای معنــوی و ارتقــاء ســطح بینــش دینــی و اعتقــادی بخصــوص همشــهریان
 .فعالیــت و تــاش در جهــت کمــک هــای مــادی و معنــوی و ارائــه طــرح هــا و
برنامــه هــای ورزشــی و فرهنگــی و اجتماعــی  .جمــع آوری کمــک هــای نقــدی
و غیرنقــدی ،نــذورات و مصــرف آن بــرای پیشــبرد اهــداف موسســه مطابــق مجــوز
شــماره 18197/2473مــورخ 97/9/8اداره تبلیغات اســامی شهرســتان تــکاب -مدت
 :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود -مرکــز اصلــی  :اســتان آذربایجــان غربــی ،
شهرســتان تــکاب  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر تــکاب ،محلــه منجــق تپــه  ،خیابــان معلم
 ،کوچــه شــهید ابــوذر احمدی  ،پــاک  ، 0طبقه همکــف کدپســتی 5991787143 :
 - .ســرمایه شــخصیت حقوقــی :موسســه فاقــد ســرمایه میباشــد- .اولیــن مدیــران
 :آقــای غامحســین گل احمــدی قوشــه بــاغ بشــماره ملــی  2949793398 :بــه
ســمت عضــو و رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای اکبــر احبابــی بابانظــر بشــماره ملــی
 2949048374بــه ســمت عضــو و منشــی هیئــت مدیــره ،آقــای صمــد مــرادی
بشــماره ملــی  2949589741 :بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و مدیــر اجرایــی
و آقــای محمدتقــی نــوروزی بدرلــو بشــماره ملــی  2949432670و آقــای ســلیمان
احســانی چهارطــاق بشــماره ملــی  2949120571 :بــه ســمت بســمت اعضــای علــی
البــدل هیئــت مدیــره بمــدت  2ســال انتخــاب شــدند - .دارنــدگان حــق امضــا  :کلیه
اوراق و اســناد رســمی و تعهــد آور بــا امضــای مدیــر اجرایــی همــراه بــا امضــای رئیس
هیئــت مدیــره و مهــر موسســه و اوراق عــادی واداری بــا امضــای مدیــر اجرایــی و مهر
موسســه معتبــر خواهــد بــود- .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی ()374253
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مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب

