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اداره کل تامین اجتماعی استان قم
فرم شماره ( 3ابالغ رای کمیته بدوی استانی)

باسالم
احترامــا اصــل فــرم شــماره یــک مربــوط بــه اقــای احمــد قــره داغــی بجوانــی درجلســه مــورخ  97/۱2/۱4کمیتــه
بــدوی مشــاغل ســخت و زیــان اور اســتان قــم مطــرح و از مجمــوع  ۳شــغل مطــرح شــده  ۳شــغل مــورد تاییــد
قــرار گرفتــه اســت جهــت اقدامــات بعــدی بــه پیوســت ارســال میگــردد.
مشــاغل تاییــد شــده ب :راننــده  ،راننــده کامیون(گــچ پــزی یاقــوت حمیــد مولــوی)  -قســمت رنگــرزی ( شــرکت
ایــران ترمه)
ترک زاده آرانی – مدیر شهرستان
رونوشت:
معاونــت محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی و مدیریــت درمــان اســتان جهــت اســتحضار و اقــدام مقتضــی برابــر
مــاده  ۳اییــن نامــه
شرکت/کارگاه:گچ پزی یاقوت حمید مولوی و ایران ترمه اطالع و اقدام مقتضی
 -۳اقای احمد قره داغی بجوانی جهت اطالع
 ایــن رای بــه اســتناد تبصــره  5مــاده  8آئیــن نامــه اجرایــی مشــاغل ســخت و زیــان آور ظــرف  ۱5روزقابــل تجدیــد نظرخواهــی در کمیتــه تجدیدنظــر مشــاغل ســخت و زیــان آور مــی باشــد و در صــورت عــدم
اعتــراض هــر یــک از طرفیــن و قطعــی و الزم االجــرا شــدن رای مزبــور بــه اســتناد تبصــره  2مــاده  ۱6قانــون
تشــکیالت و آئیــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ظــرف  ۳مــاه از تاریــخ ابــالغ بــرای اشــخاص داخــل کشــور
و ظــرف  6مــاه از تاریــخ ابــالغ بــرای افــراد مقیــم خــارج از کشــور قابــل فرجــام خواهــی در دیــوان عدالــت
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ادرای خواهــد بــود.

اداره کل تامین اجتماعی استان قم
فرم شماره ( 3ابالغ رای کمیته بدوی استانی)

باسالم
احترامــا اصــل فــرم شــماره یــک مربــوط بــه اقــای محمدعلــی شــوندی در جلســه مــورخ  ۳۰/۱۱/۱۳97کمیته
بــدوی مشــاغل ســخت و زیــان اور اســتان قــم مطــرح و از مجمــوع  8شــغل مطــرح شــده  8شــغل مــورد تایید
قرارگرفتــه اســت جهــت اقدامــات بعــدی بــه پیوســت ارســال میگردد
مشــاغل تاییــد شــده (ب):کارگــر (رنگــرزی ممتــاز) -پاکبان(شــرکت ســیمین کاران بــه اور)-کارگــر خدمــات
عمومــی (شــرکت نگیــن ســبز پاکروب)-پاکبــان( شــرکت اریــا صنعــت نــواب) تفکیــک  -فــرم دهــی( شــرکت
چینــی حمید)-کابــل کشــی بــرق صنعتــی ( شــرکت نــور افــزار باختــر) رفتگــر  -پاکبــان (شــرکت دهکــده
ســبز پــوش) -رفتگــر  -پاکبــان ( شــرکت ســبز زیــور)
ترک زاده آرانی – مدیر شهرستان
رونوشت
معاونــت محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی و مدیریــت درمــان اســتان جهــت اســتحضار واقــدام مقتضــی برابــر
مــاده  ۳اییــن نامــه
شــرکت /کارگاه :رنگــرزی ممتــاز ،ســیمین کاران بــه آور ،نگیــن ســبز پاکــروب  ،چینــی حمیــد  ،نــور افــزار
باختــر ،دهکــده ســبز پــوش و ســبززیور اطــالع و اقــدام مقتضــی
 -۳اقای محمدعلی شوندی جهت اطالع
 ایــن رای بــه اســتناد تبصــره  5مــاده  8آئیــن نامــه اجرایــی مشــاغل ســخت و زیــان آور ظــرف  ۱5روزقابــل تجدیــد نظرخواهــی در کمیتــه تجدیدنظــر مشــاغل ســخت و زیــان آور مــی باشــد و در صــورت عــدم
اعتــراض هــر یــک از طرفیــن و قطعــی و الزم االجــرا شــدن رای مزبــور بــه اســتناد تبصــره  2مــاده ۱6
قانــون تشــکیالت و آئیــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ظــرف  ۳مــاه از تاریــخ ابــالغ بــرای اشــخاص داخــل
کشــور و ظــرف  6مــاه از تاریــخ ابــالغ بــرای افــراد مقیــم خــارج از کشــور قابــل فرجــام خواهــی در دیــوان
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عدالــت ادرای خواهــد بــود.

مفقودی

ســند قطعــی شــماره  28269مورخــه  ۱۳97/۱۰/24تنظیمــی در دفترخانــه  2۳9رشــت مفقــود و از درجــه
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اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات پرســتوی شــهر آرای
کردســتان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  6۱69و
شناســه ملــی  ۱۰6۱۰۰98۰۳۰بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت
مدیــره مــورخ  ۰2/۰2/۱۳97تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد -۱ :
آقــای علــی حســین آبــادی بــه کدملــی  ۳8۰۱4۳685۳بــه ســمت
مدیرعامــل وعضــو هیئــت مدیــره  -2آقــای اســماعیل قدیــم نــژاد
بــه کدملــی  ۳85۰2۱8627بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره -۳
آقــای فرهــاد مصطفائــی بــه کدملــی  ۳7۳24756۱۱بــه ســمت
نائــب رئیــس هیئــت مدیــره  -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و
تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا و
عقوداســالمی بــا امضــاء مشــترک مدیرعامــل ورئیس هیئــت مدیره
همــراه بــا مهرشــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (1383)432541

آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات پرســتوی شــهر آرای کردســتان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  6۱69و شناســه ملــی
 ۱۰6۱۰۰98۰۳۰بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور
فــوق العــاده مــورخ  ۰2/۰2/۱۳97تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :اعضــاء
هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد- :
آقــای علــی حســین آبــادی بــه کدملــی  ۳8۰۱4۳685۳بــه ســمت عضــو
هیئــت مدیــره  -آقــای اســماعیل قدیــم نــژاد بــه کدملــی ۳85۰2۱8627
بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره  -آقــای فرهــاد مصطفائــی بــه کدملــی
 ۳7۳24756۱۱بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره  -آقــای محمــد قاچیانــی
بــه کدملــی  ۳859759477ســمت بــازرس اصلــی وخانم ســیران میرزائی
بــه شــماره ملــی  ۳8598559۳۱بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای
مــدت یک ســال مالی انتخــاب شــدند .ـ روزنامــه کثیراالنتشــارابتکارجهت
نشــر آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (1384)432540

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس بــه رنــگ مشــکی
متالیــک مــدل  ۱۳8۳بــه شــماره انتظامــی  275د  -49ایــران  46بــه شــماره موتــور  ۰۰69۰89۱و
شــماره شاســی  S ۱4۱228۳2264۳6متعلــق بــه آقــای مجیــد دلشــاد مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط
1366
مــی باشــد

آگهی مفقودی

ســند -کارت ماشــین و بیمــه نامــه خــودرو پــژو بــه شــماره شاســی  76۳۰24۰8و بــه شــماره موتــور
 225276۰289۱و بــه شــماره انتظامــی  78ایــران  474م  ۱5بــه رنــگ ذغالــی -متالیــک مــدل ســال ۱۳76
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بــه نــام حبیــب اهلل الماســی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهــی تغییــرات شــرکت دره یــول او ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  655و شناســه ملــی  ۱4۰۰2882742بــه اســتناد صورتجلســه
هیئــت مدیــره مــورخ  ۰8/۰۱/۱۳98تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - ۱ :
محــل شــرکت در واحــد ثبتــی ماکــو بــه آدرس :اســتان آذربایجانغربــی
شهرســتان ماکــو  ،بخــش مرکــزی ،شــهرماکو،بلوار رســالت  ،کوچــه
(مدرســه ) خیابــان چمــران پــالک ۰طبقــه هکــف کــد پســتی
 586۱69۳۳7۱انتقــال یافــت
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماکو (1388 )432813
آگهی اخطار و ابالغ قانونی :به آقای اففشین کریمی خانقاه به نشانی
مجهول المکان

آقــای افشــین کریمــی خانقــاه فرزنــد علــی همســره قانونــی شــما خانــم مریــم مختــاری اقبــاغ فرزند جمشــید با
ارائــه دادنامــه طــاق بشــماره  9709971820100811مورخــه  1397/6/31صــادره از شــعبه اول دادگاه عمومــی
حقوقــی دادگســتری آســتارا بــه ایــن دفترخانــه خواســتار اجــرای دادنامــه فــوق و ثبــت طــاق خــود در ایــن
دفترخانــه مــی باشــد لــذا از تاریــخ چــاپ ایــن اخطاریــه بــه مــدت یــک هفتــه بــه شــما مهلــت داده مــی شــود تــا
جهــت ثبــت طــاق در ایــن دفترخانــه بــه آدرس آســتارا -خ امــام -نبــش کوچــه شــهید اســدیان  -دفتــر طــاق
شــماره  6آســتارا مراجعــه نماییــد و در صــورت عــدم مراجعــه برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
تلفن دفترخانه 01344817202

سردفتر طالق شماره  6آستارا -حمید قابل
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آگهی دعوت سهامداران شرکت شفای خاتم آستارا «سهامی خاص» به شماره
ثبت  1354و شناسه ملی  10720135564جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی
فوق العاده

بدیــن وســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت دعــوت مــی شــود تــا در جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده کــه در
ســاعت  10صبــح مــورخ  1398/02/05در محــل قانونــی شــرکت تشــکیل مــی گــردد حضــور بهــم رســانند .ضمنا
بــه اطــاع میرســاند کــه روزنامــه کثیراالنتشــار شــرکت ،نقــش قلــم انتخــاب شــده بــود کــه بــه دلیــل برچیــده
شــدن آن از اســتان گیــان ،آگهــی فــوق در ایــن روزنامــه چــاپ گردیــد.
دستور جلسه
-1تغییر محل شرکت
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هیات مدیره شرکت

آگهی اجرای تبصره  1ماده  102آیین نامه قانون ثبت

بدیــن وســیله اشــعار مــی دارد خانــم مهســا کامیــاب فــرد فرزنــد محمــد مالــک ششــدانگ پــاک ثبتــی 8/3814
واقــع در جعفرآبــاد بخــش بهنــام پازوکــی ورامیــن قصــد حــذف عبــارت بهــای ثمنیــه اعیانــی از ســند مالکیــت
فــوق را دارد و پــس از تقاضــای مشــارالیه مراتــب بــه کارشــناس رســمی دادگســتری آقــای شــاهین قاســمی
بختیــاری ارجــاع و طــی شــماره وارده  97/12/27 -13978561060008496نظریــه ایشــان ارائــه گردیــده اســت
و مبلــغ بهــاء ثمــن اعیــان  10081875ریــال تعییــن و طــی فیــش شــماره  98/1/24 -268308بــه حســاب
ســپرده ثبــت تودیــع گردیــده اســت ،لــذا مالکیــن ثمنیــه اعیــان خانمهــا زریــن تاج خانــم و رقیــه و اختــر جملگی
شــیرکوند همســران مرحــوم محمــد شــیرکوند و یــا اشــخاص حقیقــی ذی حــق جهــت اخــذ ســپرده مذکــور در
اجــرای تبصــره  1ذیــل مــاده  105آییــن نامــه قانــون ثبــت مقتضــی اســت بــه ایــن اداره مراجعــه و در صورتیکــه
مدعــی تضییــع حــق مــی باشــید ظــرف مــدت ســی روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه دادگاه محــل مراجعــه
و گواهــی طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره ارائــه نماییــد در غیــر ایــن صــورت در اجــرای تبصــره  2مــاده فــوق ســند
مالکیــت بــدون اســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیــان بنــام متقاضــی صــادر مــی گــردد 25 .ث  /م الــف
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حســب پرونــده کاســه  970246اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بــه موجــب دادنامــه شــماره
 1397/01/29 -940997183010000038صــادره از شــعبه اول دادگاه حقوقــی ماســال دایــر بــر دســتور فــروش
امــوال و ماتــرک مرحــوم کریــم هــادی پــور و تقســیم بهــای حاصلــه بیــن ورثــه بــه اســامی محــرم و داود و عبــاس و
ابوطالــب و مینــا و محمــد و معصومــه و هاجــر جملگــی هــادی پــور و منیــژه مهدیپــور جمانیــل آزاد بخــش و کبــری
مهدیپــور و فریبــا قهرمــان صیقانــی کــه در همیــن راســتا ماتــرک مرحــوم پــس از تعرفــه و شناســایی بــه حیطــه
توقیــف درآمــده و توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی و توصیــف اجمالــی گردیده اســت.
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی شــالیزار بــه مســاحت  6783متــر مربــع واقع در ماســال روســتای پیرســرا
از ماتــرک مرحــوم کریــم هــادی پــور فاقــد ســند ثبتــی و دارای ســند نســقی بــا حــدود اربعــه شــماال بــه مزروعی
رمضــان اکبــری و جنوبــا بــه شــالیزار محمــد هــادی پــور و شــرقا بــه محموطــه خانــه محمــد هــادی پــور و حریم
کانــال زمینــی و غربــا بــه مزروعــی جمانیــل آزاد بخــش فاقــد راه دسترســی ماشــین رو بلکــه قابــل دسترســی بــه
صــورت ســنتی کــه بــا توجــه بــه موقعیــت فعلــی و مزروعــی بــودن و کیفیــت موجــود در ملــک ارزش هــر متــر
مربــع  170/000ریــال و ارزش کل ملــک  1/153/110/000ریــال بــرآورد شــده اســت.
بنابرایــن مقــرر شــده امــاک موصــوف از طریــق مزایــده حضــوری در روز چهارشــنبه مورخــه 1398/02/25
از ســاعت  10الــی  11در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بفــروش برســد .قبــل از موعــد
مقــرر هــر یــک از شــرکت کننــدگان بــه دفتــر اجــرا مراجعــه و مبلــغ ده درصــد قیمــت پایــه را واریــز و
رســید دریافــت نمــوده و رســید مربوطــه را بــه همــراه قیمــت پیشــنهادی بصــورت مکتــوب در وقــت مقــرر
بــه دفتــر اجــرا ارائــه نماینــد و درخواســت افــراد بــدون پیوســت فیــش فاقــد اعتبــار مــی باشــد .برنــده مزایــده
مجموعــا مــی توانــد ده درصــد قیمــت پیشــنهادی خــود را تودیــع و نســبت بــه الباقــی ظــرف مــدت یــک مــاه
اقــدام نمایــد و چنانچــه برنــده مزایــده ظــرف مــدت یــک مــاه نتوانــد باقیمانــده را پرداخــت نمایــد ده درصــد
واریــزی پــس از کســر هزینــه هــای اجرایــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد و
وجــوه واریــزی کلیــه شــرکت کننــدگان کــه در مزایــده برنــده نشــده انــد نیــز بــه آنهــا مســترد خواهــد شــد
و همچنیــن کســانی کــه تمایــل بــرای شــرکت در مزایــده را دارنــد مــی تواننــد ظــرف  5روز قبــل از برگــزاری
مزایــده بــه دفتــر اجــرا مراجعــه تــا مقدمــات بازدیــد فراهــم آیــد.
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بحکایــت پرونــده  980043شــعبه ســوم شــورای حــل اختــاف بروجــن اقــای مصطفــی قلــی قجــری لــه
درازی فرزندالــه راربــه شــماره شناســنامه 40درتاریــخ 1397/12/11بــدرود حیــات نمــوده ورثــه حیــن الفــوت
متوفــی عبارتنــد از -1هوشــنگ قجــری بــه ش ش 277صــادره از بروجــن نســبت فرزند.-2پرویــن قجــری لــه
درازی بــه ش ش  807صــادره از بروجــن نســبت فرزنــد  -3ســلطنت قجــری لــه درازی بــه ش ش 1039
صــادره از گندمــان نســبت فرزنــد  .4هاجــر قجــری لــه درازی بــه ش ش  1137صــادره از ســمیرم نســبت
فرزنــدوراث دیگــری نــدارد اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را درروزنامــه محــل آگهــی
میگــردد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد او باشــد ازتاریــخ نشــراگهی ظــرف یکمــاه بــه
ایــن شــعبه اعــام دارد واال گواهــی صادرووصیتنامــه جزســری ورســمی کــه بعدازموعــد مقــرر ابــراز شــود
ازدرجــه اعتبــار ســاقط وبــا اثرمــی باشــد 22
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آگهــی تغییــرات شــرکت کشــت و صنعــت برکــت کردســتان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  72۱۱و شناســه ملــی
 ۱۰6۱۰۱۰4595بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق
العــاده مــورخ  ۱۰/۰8/۱۳97تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - :
محــل شــرکت بــه آدرس اســتان کردســتان  ،شهرســتان ســنندج
 ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســنندج ،شــهرک صنعتــی  ، ۱خیابــان
یکــم  ،خیابــان ســیلو  ،پــالک  ، ۰طبقــه همکــف کــد پســتی :
 66۱6874949تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح
فــوق اصــالح گردیــد - .ســال مالــی شــرکت از آغــاز فروردیــن مــاه
هرســال شــروع شــده و در آخــر اســفند مــاه همــان ســال پایــان
مــی یابــد .در نتیجــه مــاده مربوطــه در اساســنامه شــرکت به شــرح
فــوق اصــالح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (1385)432389
دادنامه

مرجــع رســیدگی کننــده :شــعبه  112شــورای حــل اختــاف الجیــن خواهــان :مهــدی کریــم پــور فرزنــد حمداله
بــه آدرس  -الجیــن ،جــاده طاهرلــو ،جنــب موتورســازی علــی خوانــده :موســی لطفــی زاده فرزنــد کاظــم -
مجمهــول المــکان خواســته :مطالبــه وجــه گردشــکار :خواهــان دادخواســتی بــه خواســته فوق بــه طرفیــت خوانده
بــاال تقدیــم داشــته کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن شــورا و ثبــت بــه کاســه فــوق و جــدی تشــریفات قانونــی در
وقــت مقــرر جلســه شــورا تشــکیل شــده و قاضــی شــورا بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم دادرســی را اعــام
و بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای شورا
درخصــوص دعــوی مطروحــه از ســوی خواهــان آقــای :مهــدی کریــم پــور فرزنــد حمدالــه بطرفیــت خوانــده آقای:
موســی لطفــی زاده فرزنــد کاظــم دائــر بــه خواســته مطالبــه مبلــغ  33/500/000ریــال وجــه یــک فقــره چــک
بــه شــماره  247329عهــده بانــک ســپه بــا احتســاب کلیــه خســارات دادرســی از جملــه هزینــه دادرســی و نیــز
تأخیــر در امــر تأدیــه ،شــورا بــا عنایــت بــه جمیــع اوراق محتویــات پرونــده بــه ویــژه متــن دادخواســت تقدیمــی و
مســتندات ابــرازی مشــتمل بــر رونوشــت مصــدق چــک مرقــوم و نیــز گواهینامــه عــدم پرداختی صــادره از ســوی
بانــک محــل علیــه و مســتفاد از مــواد  249و  314قانــون تجــارت و بــا اســتناد بــه اصــل تجریــدی و منجــر بــودن
امضــاء اســناد تجــاری در مقابــل دارنــده بــا حســن نیــت کــه چــک نیــز جــزء آنهــا محســوب گردیــده و از آنجــا
کــه صــرف صــدور یــا ظهرنویســی چــک ظهــور و داللــت بــر اشــتغال ذمــه صادرکننــده داشــته و به همیــن جهت
نیــز قانونــا مکلــف بــه پرداخــت وجــه آن بــوده لــذا بــا احــراز اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتصحاب بقــاء آن بــه
علــت عــدم تقدیــم هرگونــه ادلــه ای بــه منظــور اثبــات برائــت ذمــه و مســتفاد از مــاده  310قانــون تجــارت نظــر
بــه اینکــه چــک ماننــد ســفته و بــرات وســیله پرداخــت دیــن میباشــد و شــورا دعــوی مطروحــه را وارد و موجــه
تشــخیص و مســتندا بــه مــواد  310و  310بــه بعــد قانــون یــاد شــده و بــا رعایــت مقــررات قانونی موضــوع مبحث
چهــارم بــه بعــد قانــون یــاد شــده خصوصــا مــاده  249بــه بعــد قانــون مرقــوم و رعایــت مــاده  198قانــون آییــن
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنی مصــوب  1379و همچنیــن مــواد  502و  519 ،515و 522
قانــون اخیرالذکــر ،حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ  33/500/000ریــال بابــت اصــل خواســته و
نیــز مبلــغ  875/000ریــال بابــت هزینــه دادرســی و ابطــال تمبــر و تصدیــق اوراق دفتــری بــا احتســاب خســارات
ناشــی از تأخیــر در امــر تأدیــه از تاریــخ چــک الــی وصــول محکــوم به براســاس شــاخص بانــک مرکــزی جمهوری
اســامی ایــران کــه از ناحیــه واحــد اجــرا محاســبه و وصــول خواهــد شــد ،در حــق خواهــان صــادر و اعــام
میگــردد .رأی صــادره غیابــی و بــدوا ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ واقعــی بــه خوانــده قابــل واخواهــی
در همیــن شــورا و متعاقبــا ظــرف همــان مهلــت قابــل تجدیدنظــر در دادگاه عمومــی بخــش اللجیــن مــی باشــد.

قاضی شورای حل اختالف سیدوحید سپهر
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول)

بدینوســیله اعــام مــی گــردد کــه در خصــوص پرونــده کاســه اجرایــی  970479درخصــوص محکومیــت آقــای
امیــد ظهیــری در حــق محکــوم لــه آقــای هاشــم بهــروز یــک قطعــه زمیــن باغــی بــه مســاحت  1000متــر مربــع
بــا شــیب  25تــا  30درصــدی واقــع در شــاله گلــدی محلــه شــیرآباد متعلــق بــه آقــای یدالــه ظهیــری توقیــف،
توســط کارشــناس دادگســتری یارزیابــی و از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد .زمیــن مــورد مزایــده بــا حدود
اربعــه شــماال متصــل بــه ملــک وراث مرحــوم یحیــی مــرادی ،جنوبــا متصــل بــه ملــک آقــای عیــن الــه مــرادی،
شــرقا متصــل بــه ملــک دولتــی و منبــع آب شــرب منطقــه و غربــا متصــل بــه ملــک وراث مــرادی و راه عمومــی
مــی باشــد .ارزش کل ملــک بــه میــزان  80/000/000ریــال بــرآورد گردیــده .مزایــده در روز شــنبه مورخــه
 1398/02/07ســاعت  9الــی  10صبــح در اجــرای احــکام مدنــی حویــق برگــزار مــی گــردد الزم بــه ذکــر اســت
کــه مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد
شــد ،ده درصــد مبلــغ مزایــده از خریــدار فــی المجلــس اخــذ و مابقــی بایســتی حداکثــر بــه مــدت یــک مــاه
پرداخــت گــردد .در صــورت عــدم پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه مبلــغ واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد
شــد .متقاضیــان در صــورت تمایــل میتواننــد  5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی
حویــق مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.

وحدانی -دادورز اجرای احکام مدنی حویق
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله دوم

در راســتای اجــرای مفــاد نیابــت اعطایــی از دادگســتری بخــش جــورق و بشــماره پرونــده  970419شــعبه اجــرای
احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان آســتارا محکــوم علیــه آقــای فرهــاد رســتمی محکــوم اســت بــه پرداخــت
 967/145/000ریــال بابــت اصــل خواســته و هزینــه دادرســی و حــق الــوکال وکیــل در حــق محکوم لهــم  -1فرخ
رضــوان پــور  -2ســیدمحمد اصلــح نــژاد  -3کیــوان معافــی  -4خانــم کاتریــن معافــی بــا وکالــت خانــم فاطمــه
فتحــی نــژاد و مبلــغ  2/500/000ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی و در راســتای اجــرای پرونــده ،ملک به مشــخصات
ذیــل توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت لــذا در جهــت تادیــه محکــوم بــه ملــک موصــوف در فــروش پایــه از بهــای
ارزیابــی شــده شــروع و بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد فروختــه خواهــد شــد .ده درصــد مبلــغ
پیشــنهادی از برنــده مزایــده فــی المجلــس اخــذ و مشــارالیه مکلــف اســت ظــرف مــدت یکماه نســبت بــه پرداخت
مابقــی ثمــن معاملــه اقــدام در غیــر ایــن صــورت ده درصــد پرداختــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده
تجدیــد خواهــد شــد .متقاضیــان مــی تواننــد در صــورت تمایــل  5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه
مراجعــه تــا موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده فراهــم گــردد .مشــخصات ملــک موضــوع فــروش :یــک قطعــه زمیــن
مســکونی بــه مســاحت  288متــر مربــع بــه شــماره پــاک ثبتــی  759فرعــی از  7/80اصلــی بخــش  32گیــان
واقــع در قریــه عبــاس آبــاد ،ســند مالکیــت بــه شــماره ثبــت  4614دفتــر  33صفحــه  98اداری بنــام فرهمنــد
شــبگیرنیا صــادر و تســلیم گردیــده و برابــر آخریــن گــردش ثبتــی طــی ســند انتقــال  102880مورخــه 82/4/9
دفترخانــه  258آســتارا بنــام آقــای فرهــاد رســتمی انتقــال یافتــه حــدود اربعــه ملــک عبارت اســت از شــماال بطول
 12متــر پــی اســت بــه خیابــان  4متــری ،شــرقا بطــول  24متــر پی اســت بــه خیابــان  60متــری .جنوبا بطــول 12
متــر پــی متشــکر بــا پــاک  760فرعــی ،غربــا بطــول  24متــر پــی متشــکر بــا پــاک  758فرعــی و در وضعیــت
موجــود فاقــد اعیانــس میباشــد .ارزش ششــدانگ  3/168/000/000ریــال کــه از نظــر کارشــناس دادگســتری
تعییــن گردیــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال برعهــده خریــدار خواهــد بــود.

دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستارا  -شهرام سلیم زاده 1351

اخطاریه دفترخانه

نام و نام خانوادگی مخاطب :آقای سیدرضا نجات فر -شغل :آزاد -اقامتگاه و آدرس :مجهول المکان
موضــوع :آقــای ســیدرضا نجــات فــر (زوج) شــعبه چهــارم در راســتای اجــرای حکــم قطعــی  970696مــورخ
 97/1/1مبنــی بــر ثبــت طــاق بــر درخواســت همســر شــما خانــم آزاده شــیرزاد ،شــما پــس از رویــت اخطــار اول
پانــزده روز فرصــت داریــد جهــت ثبــت طــاق بــه دفترخانــه شــماره  31طــاق رشــت واقــع در چهــارراه میکائیــل
کوچــه اســتقامت مراجعــه نماییــد.

دفترخانه شماره  31طالق رشت
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  ............................هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاچــای تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی
آقــای فــرزاد عــوض زاده کاکــرودی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه  28صــادره از رودرســر و کدملــی
 2691297489بصــورت ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  320/12متــر مربــع پــاک 436
فرعــی از  313اصلــی مفــروز و مجــری شــده از پــاک  -199فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قربــه ســورخانی
بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای علــی عــوض زاده کاکــرودی محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه 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 ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/9 :
تاریخ انتشار نوبت اول98/1/26 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای -حسین میرشکار
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آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــر اینکــه آقــای بابــک بوســتانی کلخــوران برابــر درخواســت وارده بشــماره 98/1/18-100571اعــام داشــته
کــه ســند مالکیــت ششــدانگ آپارتمــان دمســکونی قطعــه 2طبقــه 2بشــماره 19922فرعــی از 10063فرعــی از
33اصلــی واقــع در بخــش ســع اردبیــل کــه بشــرح دفتــر الکترونیکــی شــماره 139720303010003660بنــام
نامبــرده ثبــت وصــادر شــده اســت وبرابــر ســند شــماره 96/11/3-51872دفتــر خانــه 48اردبیــل نــزد بانــک
مســکن در رهــن مــی باشــد مفقــود گردیــده وپــس از جســتجوی کامــل پیــدا نشــده و تقاضــای ســند مالکیــت
المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه کلیــه دفاترطبــق بخشــنامه شــماره 139880003144000009ابــاغ
ســپس در اجــرای تبصــره یــک مــاده 120اصاحــی قانــون ثبــت موضــوع یکبــار در روز نامــه آگهــی گردیــده کــه
هرکــس ادعایــی بــه وجــود ســند یــا اســناد مالکیــت معاملــه بنــام خودداشــته باشــد ظــرف مــدت ده روز پــس از
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی داللیــل قانونــی ویااصــل ســند مالکیت را بااخذ رســید تســلیم ایــن اداره نماینــد بدیهی
اســت پــس از انقضــای مــدت مقــرره طــی تشــریفات قانونــی ســند المثنــی بنــام نامبــرده صــادر وتســلیم خواهــد
شــد  .وســند اولیــه از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد.
تاریخ انتشار :دو شنبه مورخه1398/1/26

رحیم محمدی  -رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دو اردبیل

1371

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای اصغــر صباحــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده در دفتــر خانــه اســناد رســمی شــماره51نمین
درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده ومدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ یــک بــاب تاسیســات
مرغــداری بپــاک  340فرعــی از  428اصلــی واقــع در قریــه خانقــاه ســفلی بخــش ســه اردبیــل بنامبــرده ثبــت
وصــادر شــده کــه بــه علــت نامعلــوم مفقــود گردیــده وپــس از جســتجوی کامــل پیــدا نشــده اســت لــذا باســتناد
ماده120آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی ومتذکــر میگــردد هرکســی نســبت به ملــک مورد
آگهــی معاملــه ای انجــام داده ویــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایــد ظــرف ده روز پــس
از انتشــار ایــن اگهــی بــه ثبــت محــل مراجعــه واصــل ســند مالکیــت بــا ســند معاملــه رســمی تســلیم نمایــد
بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر یــا وصــول اعتــراض بــدون ســند مالکیــت
یــا ســند معاملــه رســمی اداره ثبــت نمیــن نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی وتســلیم آن بــه متقاضــی
اقــدام خواهــد نمــود.

جمشید مولوی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نمین

1372

آگهی فقدان سند مالکیت

خانــم زریــن تــاج روئــن تــن مرنــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده در دفتــر خانــه اســناد رســمی
شــماره99نمین درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده ومدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ یــک
بــاب خانــه بپــاک  980فرعــی از 147اصلــی واقــع در قریــه مرنــی بخش ســه اردبیــل بنامبــرده ثبت وصادر شــده
کــه بــه علــت نامعلــوم مفقــود گردیــده وپــس از جســتجوی کامــل پیــدا نشــده اســت لــذا باســتناد ماده120آیین
نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی ومتذکــر میگــردد هرکســی نســبت بــه ملک مــورد آگهــی معامله
ای انجــام داده ویــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایــد ظــرف ده روز پــس از انتشــار ایــن
اگهــی بــه ثبــت محــل مراجعــه واصــل ســند مالکیــت بــا ســند معاملــه رســمی تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در
صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر یــا وصــول اعتــراض بــدون ســند مالکیــت یا ســند معامله رســمی
اداره ثبــت نمیــن نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی وتســلیم آن بــه متقاضــی اقــدام خواهــد نمــود.

جمشید مولوی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نمین

1373

مفقودی

ســند کمپانــی وبــرگ ســبز ســواری دنــا تیــپ EF7 :مــدل ،1397 :رنگ:ســفید-روغنی بــه شــماره
موتــور 147H0395396:شــماره شاســی NAAW01HE8JE078409 :بــه شــماره پــاک :ایــران 983 -10ه
 17مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1374

قم

مفقودی

کارت هوشــمند نــاوگان بــاری بــه شــماره  1928912به شــماره پــاک  259ع  -43ایــران –  46و کارت هوشــمند
راننــده بــه شــماره  3248306متعلــق بــه اینجانــب مصطفــی پورابوالغیــس آبدوچــال مفقــود و از درجــه اعتبــار
1381
ســاقط مــی باشــد

رای اصالحی

رأی شــماره 139760330002026174مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002000165مربــوط بــه
آقــای محمــد حقگــوی خالکیاســری بــا پــاک شــماره  1فرعــی از  2455اصلــی صحیــح میباشــد کــه در آگهــی
قبلــی اشــتباها بــا پــاک شــماره  1فرعــی از  455اصلــی چــاپ شــده بود.بدیهــی اســت بقیــه رای بــه قــوت خــود
باقــی اســت( .م الــف )5102

مرتضی نورانی آرانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

1379

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و مشاعی

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیان
پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در
پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
1ـ رأی شــماره  139760330002037109مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002001275آقــای
محمدرضــا ادیــم فرزنــد اکبــر در قســمتی از /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 80
متــر مربــع پــاک شــماره باقــی مانــده  1567/2اصلــی و  1567/2/42اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعه
نامــه عــادی مــع الواســطه از فاطمــه مســتوفی  13/90متــر پــاک  1567/2/42و بتــول مســتوفی  66/15متــر
پــاک باقــی مانــده  2/1567خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 231
2ـ رأی شــماره  139760330002037958مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002001961آقــای
عبــاس صبــازارع فرزنــد لطــف علــی در قســمتی از /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احداث بنا شــده بمســاحت
 114متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  2181اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی /ســند
رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از ســید محمــد رضویــان توســط (منیــر و اقــدس و بتــول و فخری
همــه رضویــان و اعظــم میرشــجاعی) خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 230
3ـ رأی شــماره  139760330002037401مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002002139آقــای
حســینعلی یوســفی فرزنــد ســبزعلی در قســمتی از /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  168متــر مربــع پــاک  1/133شــماره فرعــی از  1856اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه
نامــه عــادی  /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مقــدار ســه دانــگ حســینعلی یوســفی مالــک رســمی و
مقــدار ســه دانــگ خریــداری از بیرامعلــی اکبــری مــی باشــد( .م الــف ) 229
4ـ رأی شــماره  139760330002036842مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002001966خانــم
هاجــر کاظمــی علــوی فرزنــد ســیدحبیب الــه در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احداث بنا شــده
بمســاحت  41/69متــر مربــع پــاک شــماره  10فرعــی از  2603اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامه
 /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی برابــر صفحــه  571دفتــر  261دارای مالکیــت مــی باشــد( .م الــف ) 228
5ـ رأی شــماره  139760330002036877مربــوط بــه پرونــده کاســه  1395114430002001156آقــای علــی
فراهانــی فرزنــد ابوالقاســم در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احداث بنا شــده بمســاحت 207/75
متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  1692اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عادی  /ســند رســمی
 /ســند مالکیــت مشــاعی برابــر صفحــه  303دفتــر  402دارای مالکیــت می باشــد( .م الــف ) 227
6ـ تاریــخ  1397/12/10جلســه هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف بــا حضــور امضــاء کننــدگان زیــر
تشــکیل در خصــوص پرونــده کاســه  1391114430002008284مربــوط بــه آقــای علــی محــرم احمــد ونــد
موضــوع رای شــماره  1397/08/27-139760330002023063اعــام مــی گــردد .پــاک به صــورت 2272/457
آمــده کــه صحیــح آن بــه صــورت  475( 2275/475فرعــی از  2275اصلــی) صحیــح اســت و بدیهــی اســت بقیــه
مندرجــات رای بــه قــوت خــود باقــی مــی باشــد و رای اولیــه اصاحــی توآمــان قابلیــت اجــرا دارد( .م الــف ) 226
7ـ رأی شــماره  139760330002038128مربــوط بــه پرونــده کاســه  1395114430002001175آقــای ابراهیم
اکرمیــه بزچلوئــی فرزنــد علــی در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 93/60متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  1823اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی  /ســند
رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از حبیــب الــه زنــد خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 225
8ـ رأی شــماره  139760330002037732مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002001624آقــای
مرتضــی قراگوزلــو فرزنــد ســهراب در دو دانــگ مشــاع از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت ششــدانگ  76/28متــر مربــع پــاک شــماره  9فرعــی از  2340اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم.
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از ابوالقاســم کائــی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 222
9ـ رأی شــماره  139760330002037734مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002001625آقــای
محمــد قراگوزلــو فرزنــد ســهراب در دو دانــگ مشــاع از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  76/28متــر مربــع پــاک شــماره  9فرعــی از  2340اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه
عــادی مــع الواســطه از ابوالقاســم کائــی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 223
10ـ رأی شــماره  139760330002037735مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002001626خانــم
فاطمــه قراگوزلــو فرزنــد امــان الــه در دو دانــگ مشــاع از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  76/28متــر مربــع پــاک شــماره  9فرعــی از  2340اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه
عــادی مــع الواســطه از ابوالقاســم کائــی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 224
11ـ رأی شــماره  139760330002037759مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002001131آقــای
وحیــد عبدالــه زاده فرزنــد اســماعیل در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  140/34متــر مربــع پــاک شــماره  1/797فرعــی از  2466اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم.
مبایعــه نامــه عــادی  /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از ســید عبــاس آقائــی خریــداری
کــرده اســت( .م الــف ) 221
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر
ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم
و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه
و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه
توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد
بود(.اقتصــاد آینــده -ابتــکار)
تاریخ انتشار دوم98/02/10 :
تاریخ انتشار اول98/01/26 :
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مفقودی زنجان

ســند کمپانــی و برگــه ســبز خــودروی ســواری پیــکان مــدل  83بــه شــماره پــاک  243 –97ط  22و شــماره
موتــور  11283104541و شــماره شاســی  83469620بنــام معصومــه وردی لــو مفقــود گردیــده واز درجــه
1361
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

رای اصالحی

رأی شــماره 139760330002029464مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002001658مربــوط بــه
آقــای رضــا کمالــی رادبــا پــاک شــماره فرعــی از  2280اصلــی صحیــح میباشــد کــه در آگهــی قبلــی اشــتباها بــا
پــاک شــماره فرعــی از اصلــی چــاپ شــده بود.بدیهــی اســت بقیــه رای بــه قــوت خود باقــی اســت( .م الــف )5188
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