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

برابــر رای شــماره  1398/12/04 – 139860318008004290هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ســیده حبیبــه ســید محمــدی فرزنــد ســید محمد تقی بــه شــماره شناســنامه 490
صــادره از رودســر در ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  240/26مترمربــع بــه
شــماره پــالک  342فرعــی قســمتی از پــالک 11فرعــی از  88اصلــی واقــع در قریــه دیــو دره بخــش  29گیــالن
خریــداری از حمیــد حاجــی آقــا زاده 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 به 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  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز ســه شــنبه  99/02/23تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :
روز ســه شــنبه 99/03/06

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

2836

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

برابــر رای شــماره  139860318603013360مــورخ  1398/11/12هیــات موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ملــک ناحیــه  2رشــت
 ،تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای حســین منصــوری فرزنــد اســمعیل بــه شــماره شناســنامه  1064صــادره
از رشــت در قریــه خســبخ در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 104. 80
مترمربــع پــالک فرعــی  21728از اصلــی  12مفــروز مجــزی از پــالک  73باقیمانــده از اصلــی  12واقــع در
بخــش چهاررشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای جــواد نیکجــو 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 بــه 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  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/02/23 :تاریــخ
انتشــار نوبــت دوم 99/03/07 :

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت – حسین اسالمی کجیدی
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هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139860318603012776مــورخ  1398/11/01هیــات موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ملــک ناحیــه  2رشــت
 ،تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای مهــدی احمــدی کــوزه گرانــی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه 33266
صــادره از رشــت در قریــه کویــخ در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 874. 31
مترمربــع پــالک فرعــی  173از اصلــی  85مفــروز مجــزی از پــالک  1باقیمانــده از اصلــی  85واقــع در بخــش
چهاررشــت خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســید اســماعیل نیرومنــد و حســن احمــدی کــوزه گرانــی 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 بــه 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  .تاریــخ انتشــار
نوبــت اول  99/02/23 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/03/07 :

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت – حسین اسالمی کجیدی
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت سیســتم پاژنــگ تیــپ  CC150رنــگ آبــی مــدل  1385بشــماره انتظامــی
 -81783ایــران  578و شــماره موتــور  AE01510شــماره شاســی  150D8544182متعلــق بــه اقــای ســید
2828
واحــد محمــد زاده خمیرانــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقود

مجــوز حمــل ســالح تــک لــول ســاچمه زنــی کالیبر12مــدل دســتکش بــه شــماره بدنــه 91781615ســاخت
کشــور آمریــکا متعلــق بــه عابدیــن خالــدی سردشــتی مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2864

لردگان

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

برابــر رای شــماره  1398/09/12 – 139860318020003056هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی ام البنیــن بــادر فرزند احمد به شــماره شناســنامه  705صــادره از رودســر و کدملــی 2690489724
بــه صــورت شــش دانــگ یکقطعــه زمیــن بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  522/62مترمربــع پــالک  531فرعــی در
قســمتی از قطعــه  186تفکیکــی از ســنگ  310از اصلــی واقــع در قریــه دوران دوگلســر بخــش  29گیــالن خریــداری
از مالــک رســمی اداره امــوال و امــالک اســتان گیــالن محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس
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 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :ســه شــنبه  99/02/23تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :ســه شــنبه 99/03/06

2832

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

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

برابــر رای شــماره  1398/12/14 - 13981144180190007868هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمدرضــا عالمــت ســاز فرزنــد محمــد علــی به شــماره شناســنامه
 66صــادره از اصفهــان در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  319مترمربــع پــالک فرعــی  230از 41
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  53واقــع در قریــه ییالقــی ریــک بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی آقــای نصــرت حســینی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله
 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 بــه 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  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/02/23 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 198 99/03/06

2833

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده

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

برابــر رای شــماره  1398/12/26 - 139860318019007994هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد علــی موذنــی فرزنــد محمــود بــه شــماره شناســنامه  93صــادره از
اصفهــان در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  520مترمربع پــالک فرعــی  1376از  16اصلــی مفروز و
مجــزی شــده از پــالک  626واقــع در قریــه لیســار بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای قــدرت اله
رحمانــی 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 توانند 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 نماینــد بدیهــی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/02/23 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 204 99/03/06

2834

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده

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

برابــر رای شــماره  1398/11/26 – 139860318008004204هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض زهــرا رضــا خــواه رودســری فرزنــد محمــود بــه شــماره شناســنامه  7243صــادره از
رودســر در ششــدانگ عرصــه یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  212/59مترمربــع بــه شــماره پــالک  2فرعــی
قســمتی از قطعــه  5تفکیکــی از  29اصلــی واقــع در شــهر رودســر بخــش  29گیــالن خریــداری از ســازمان اموال و
امــالک ( بنیــاد علــوی ) محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ 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  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز ســه شــنبه  99/02/23تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز ســه شــنبه 99/03/06

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

بــا عنایــت بــه اینکــه برابــر مــاده  24قانــون امــور گمرکــی مهلــت قانونــی توقــف خودروهای مشــروحه ذیــل منقضــی گردیده
اســت لــذا بدینوســیله بــه مالــک خــودرو ابــاغ مــی گــردد حداکثــر ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ درج ایــن آگهــی جهــت
تعییــن تکلیــف آنهــا اقــدام نماینــد  .در غیــر اینصــورت در اجــرای مــاده  33قانــون امــور گمرکــی و  54آئیــن نامــه اجرایــی
آن وفــق مقــررات نســبت بــه تحویــل خودروهــا بــه ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی اقــدام خواهــد شــد .
ردیف

مشخصات فنی خودرو

مالک خودرو

1

خودروی سواری کیا اسپرتیج – شماره پالک  – OO977WWشماره
شاسی U5YPC811DD1342616رنگ مشکی شماره قبض انبار 237006
مورخ 98/9/28

ناناکو پالیا

2854

اداره کل گمرک آستارا
دادنامه

2842

اگهی

بدیــن وســیله بــه خانــم مریــم ایــزدی فرزنــد جهانگیــر شناســنامه شــماره 539صــادره ازتهــران ســاکن بندردیلــم
خ شــریعتی شــمالی طبقــه باالیــی بانــک توســعه تعــاون ابــالغ مــی شــود کــه بانــک بــه اســتناد قــرارداد
بانکــی شــماره ســند 97354803890تاریــخ ســند 1397/11/29جهــت وصــول موضــوع الزم االجــرا مبلــغ
152،360،128ریــال تاتاریــخ 98/10/16بــه انضمــام خســارت تاخیــر متعلقــه وازتاریــخ مذکــور تــا روزتســویه
کامــل بدهــی طبــق مقــررات علیه شــما اجرائیــه صادرنمــوده وپرونــده اجرائــی بــه کالســه 9800074درایــن اداره
تشــکیل شــده وطبــق گــزارش مــورخ 98/11/15مامــور محــل اقامــت شــمابه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده
لذابنابــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18ائیــن نامــه اجرامفاداجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی ازروزنامــه های
کثیراالنتشــار محلــی اگهــی مــی شــود وچنانچــه ظــرف مــدت 20روزازتاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــالغ محســوب
مــی گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد عملیــات اجرایــی جریــان خواهدداشــت

مسئول واحداجرای اسنادرسمی دیلم اهلل مرادرزم جوم الف 21

2843

اگهی حصروراثت

خانــم بــی بــی خلیفــه دارای شناســنامه شــماره 78بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 99/32ازایــن دادگاه
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی بازخلیفــه بشناســنامه
61درتاریــخ 60/12/19اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت
بــه -1جانــی خلیفــه فرزنداحمــد ش م 5299710828متولــد 91/10/2همســرمتوفی -2بــی بــی خلیفــه فرزنــد
غالمحســین ش م 6619563368همســرمتوفی -3حاصــل خلیفــه فرزنــد علــی بــاز ش م 5299883889متولــد2
1315/1/فرزندمتوفــی -4خانــی خلیفــه فرزندعلــی بــاز ش م 5299891253متولد1318/11/4فرزندمتوفــی -5بی
بــی خلیفــه فرزندعلــی بــاز ش م 5299710992متولد1322/4/8فرزندمتوفــی -6فاطمــه خلیفــه فرزندعلــی بــاز
ش م 5299757433متولد1329/6/5فرزمدمتوفــی -7کــزل خلیفــه فرزندعلــی بــاز ش م 5299757441متولــد
1331/5/6فرزندمتوفــی -8امــان اهلل خلیفــه فرزنــد علــی بــاز ش م 5299711395متولــد 1338/6/25فرزندمتوفی
اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور رادریــک نوبــت اگهــی مــی نمایــد تاهرکســی اعتراضــی
داردویــا وصیتنامــه ازمتوفــی نزداوباشــد ازتاریــخ نشرنخســتین اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد
واالگواهــی صادرخواهدشــد

رئیس شعبه2شورای حل اختالف دیلم م الف24

2844

اگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139804024050000169/1

بدینوســیله بــه خانــم ربــاب دشــتی کنگونــی فرزنــد حاجــی بــه شــماره ملــی 3569584267بدهکارپرونــده
کالســه 139804024050000169/1کــه برابرگــزارش 1398/9/12شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد
کــه برابرقراردادبانکــی بیــن شــماو بانــک صــادرات مبلــغ 105878664ریــال بدهــکار مــی باشــید کــه براثرعــدم
پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صدوراجرائیــه نمــوده پــس ازتشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر وبکالســه فوق
درایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد لذاطبــق مــاده 18/19ائیــن نامــه اجرائــی مفاداســناد رســمی بشــما ابــالغ میگردد
ازتاریــخ انتشــاراین اگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت درروزنامــه کثیراالنتشــار
چــاپ و درج منتشــرمی گــردد ظــرف مــدت بیســت روز نســبت بــه پرداخت بدهــی خوداقــدام ودرغیرایــن صورت
بــدون انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهدشــد

مسئول واحد اجرای اسنادرسمی کنگان امیرحسین شعبانی م الف 58

2845

اگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139804024050000169/1

بدینوســیله بــه اقــای محمودمصلحــی زاده فرزنــد شمســا بــه شــماره ملــی 3569593770بدهکارپرونــده کالســه
139804024050000169/1کــه برابرگــزارش 1398/9/12شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ میگرددکــه برابــر
قراردادبانکــی بیــن شــما وبانــک صــادرات مبلــغ  105878664ریــال بدهکارمــی باشــید کــه براثرعــدم پرداخــت
وجــه بســتانکار درخواســت صدوراجرائیــه نمــوده پــس ازتشــریفات قانونــی اجرائیــه صادروبکالســه فــوق درایــن
اجــرا مطــرح مــی باشــد لذاطبــق مــاده 18/19ائیــن نامــه اجرائــی مفاداســناد رســمی بشــماابالغ مــی گــردد
ازتاریــخ انتشــاراین اگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت درروزنامــه کثیراالنتشــار
چــاپ ودرج ومنتشــر میگــردد ظــرف مــدت بیســت روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خوداقــدام ودرغیرایــن صورت
بــدون انتشــاراگهی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد

مسئول واحداجرای اسنادرسمی کنگان امیرحسین شعبانی م الف 57

2846

2835

مفقودی

دفترچــه تراکتــور رومانــی مــدل  U-650ســال ســاخت  1363بشــماره موتــور  488097و شــماره شاســی
 65015963بــا مالکیــت الیــاس علیــزاده مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

چایپاره

2855

مفقودی

شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت سیســتم پیشــرو پــارس تیــپ  150CCبــه رنــگ ســفید مــدل
1392بشــماره انتظامــی  21838ایــران  581و شــماره موتــور NCR150*31001791و شــماره تنــه
 NCR***150A9210057متعلــق بــه اقــای آرش تــرک فــر مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
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بــه تاریــخ 98/5/30پرونــده کالســه 98/141شــماره دادنامــه 98/210مرجــع رســیدگی کننــده :شــورای حــل
اختــالف شــعبه کاکــی خواهان:محســن قاســمی فرزندعبــاس محــل اقامــت کاکــی –روســتای بابمنیرمنــزل
شــخصی خوانــده :علیمرادچارلنــگ محــل اقامــت مجهــول المــکان خواســته :تقاضــای مطالبــه وجــه
200/000/000ریــال بابــت فــروش گوجــه فرنگــی وخســارت تاخیرتادیــه اززمــان تقدیــم دادخواســت لغایــت
اجــرای حکــم وهزینــه دادرســی گردشــگار-خواهان دادخواســتی بــه خواســته فــوق بــه طرفیــت خوانــده بــاال
تقدیــم داشــته کــه پــس ازارجــاع بــه ایــن شــعبه وثبــت بــه کالســه فــوق وجــری تشــریفات قانونــی دروقــت فوق
العــاده دادگاه بــه تصــدی امضاکننــده ذیــل تشــکیل اســت وباتوجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی رااعالم
وبــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدوررای مــی نمایــد رای شــورا درخصــوص دعــوی خواهــان محســن قاســمی
فرزندعبــاس بطرفیــت خوانــده عیمــراد چارلنــگ فرزنــد بــه خواســته مطالبــه وجــه 200/000/000ریــال بابــت
فــروش گوجــه فرنگــی بــه انضمــام کلیه خســارات دادرســی اعــم ازهزینــه دادرســی وخســارت تاخیرتادیــه ازتاریخ
تقدیــم دادخواســت تازمــان اجــرای حکــم کــه مطابــق دادخواســت تقدیمــی بیــان داشــته اندبــه موجــب بارنامــه
وقبــض باســکول ازخوانــده طلبــکار مــی باشــد ودرخواســت اصــل وجــه بــه انضمــام خســارت تاخیرتادیــه ازتقدیم
دادخواســت وهزینــه دادرســی رادارد دعــوی علــی رغــم ابــالغ صحیــح اخطاریــه وقــت رســیدگی ازطریــق اگهــی
درروزنامــه درجلســه شــورا حضورنیافتــه والیحــه ای نیزارائــه ننمــوده اســت علیهــذا شــوراباتوجه بــه دادخواســت
تقدیمــی ازناحیــه خواهــان ومحتویــات پرونــده بارنامــه وقبــض باســکول واینکــه خوانــده دعــوی درجلســه
شوراحاضرنشــده ودفاعــی درقبــال دعــوی مطروحــه معمــول نداشــته ودلیلــی بربرائــت ذمــه خویــش اقامــه وارائه
ننمــوده دعــوی خواهــان راوارد وثابــت دانســته ومســتندا بــه مواد198و519و522قانــون اییــن دادرســی مدنــی
دادگاههــای عمومــی وانقــالب درامورمدنــی مصــوب 1379حکــم بــه محکومیــت خوانــده دعــوی بــه پرداخــت
مبلــغ 200/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته ومبلــغ 2/590/000ریــال بابــت هزینــه دادرســی وخســارت
تاخیرتادیــه ازتاریــخ تقدیــم دادخواســت ()98/4/15لغایــت اجــرای حکــم کــه واحــد اجــرای احــکام حقوقــی
مطابــق شــاخص نــرخ تــورم اعالمــی بانــک مرکــزی محاســبه ومنظورخواهدداشــت درحــق خواهــان صادرواعــالم
مــی نمایــد رای صــادره نســبت بــه خوانــده دعــوی غیابــی بــوده وظــرف مهلــت بیســت روز ازتاریــخ ابــالغ قابــل
واخواهــی درهمیــن شــورا وســپس ظــرف بیســت روز دیگرقابــل تجدیــد نظرخواهــی دردادگاه محتــرم عمومــی
حقوقــی شهرســتان دشــتی مــی باشــد

قاضی شورای حل اختالف شعبه کاکی –م الف 123

آگهی

شهریار بذرکار ،امین اورنگ و شهرام جاللی

اگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139804024050000167/1

بدینوســیله بــه خانــم هــداکاراگاه فرزندغــالم بــه شــماره ملــی 3560093910بدهکارپرونــده کالســه
139804024050000167/1کــه برابــر گــزارش 1398/11/6شــناخته نگردیــده ایدابــالغ مــی گــردد کــه
برابرقــرارداد بانکــی بیــن شــما وبانــک صــادرات مبلــغ 9388346ریــال بدهــکار می باشــید کــه براثرعــدم پرداخت
وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس ازتشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر وبکالســه فــوق دراین
اجرامطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18/19ائیــن نامــه اجرائــی مفداسنادرســمی بشــماابالغ مــی گــردد ازتاریخ
انتشــار ایــن اگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت درروزنامــه کثیراالنتشــار چــاپ
ودرج ومنتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت بیســت روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خوداقــدام ودرغیرایــن صــورت
بــدون انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــماتعقیب خواهدشــد
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مسئول واحداجرای اسنادرسمی کنگان امیرحسین شعبانی م الف 56

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  139960318012000224مورخــه  1399/02/08هیات اول
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی
حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــود عزیــزی علــی دوســت فرزنــد
پرویــز شــماره شناســنامه  1091صــادره از شــفت در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب
ســاختمان ( انبــاری) و محوطــه بــه مســاحت  153/66متــر مربــع پــالک  2492فرعی مجزی شــده از پــالک 167
واقــع در قریــه قصبــه شــفت ســنگ اصلــی  21بخــش  21گیــالن خزیــداری از مالــک رســمی اســماعیل راد قصبه
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 بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم ارائــه گواهیتقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور ســند
مالکیــت اقــدام خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1399/02/23 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1399/03/06 :
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/12/12 – 139860318020003967هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی اقــای بهــروز پیــرا فرزنــد جعفر بــه شــماره شناســنامه  5صــادره از رودســر و کدملــی 2691445811
بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  271/56مترمربــع پــالک  3411فرعــی در قســمتی از
قطعــه 48و باقیمانــده  45تفکیکــی ســنگ 311از اصلــی واقــع در قریــه شــیخ زاهــد محلــه بخــش  29گیالن خریــداری از
مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی 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 مالکیت
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 به مراجــع قضایی
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :ســه شــنبه  99/02/23تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :ســه شــنبه 99/03/06
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشكار

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/12/12 – 139860318020003973هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک کالچــای تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی محمــد کریــم کیاپورکراتــی فرزنــد حاجــی آقــا بــه شــماره شناســنامه  232صــادره از رودســر و
کدملــی  2690537869بــه صــورت شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  266/60مترمربــع
پــالک  3412فرعــی مجــزی از  745فرعــی از ســنگ 311از اصلــی واقــع در قریــه شــیخ زاهــد محلــه بخــش  29گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی وراث جعفــر قلــی امیــری 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 بــه 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 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :ســه شــنبه  99/02/23تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :ســه شــنبه 99/03/06

2830

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشكار

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/12/12 – 139860318020003972هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــد کریــم کیاپــور کراتــی فرزنــد حاجــی اقــا بــه شــماره شناســنامه 232
صــادره از رودســر و کدملــی  2690537869بــه صــورت شــش دانــگ یکقطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه
مســاحت  232/45مترمربــع پــالک  3413فرعــی دمجــزی از 745فرعــی از ســنگ 311از اصلــی واقــع در قریــه
شــیخ زاهــد محلــه بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی وراث جعفــر قلــی امیــری محــرز گردیده 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 بــه 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 مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار نوبت اول  :ســه
شــنبه  99/02/23تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :ســه شــنبه 99/03/06
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سند خودروی سواری پژو تیپ  CNG.405GLX.XU7مدل ۱۳۹۶
به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور 124k1050147به شماره شاسی
NAAM11VE5HK758420به شماره پالک  ۶۷ج  ۳۸۶ایران  ۴۹به نام
نعمت اله عزیز پور حسن آباد مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد .
سند کمپانی و کارت ماشین سواری هیوندای آزرا ۳۳۰۰مدل  ۲۰۰۸رنگ سفید
متالیک به شماره پالک ۵۹۶-۴۹ج ۶۹به شماره موتور  G6DBvA015312و
شماره شاسیkmHFB41D48A302776به نام سیده الهه تقوی نژاد مفقود و
فاقداعتبارمیباشد.

آگهــی انتقالــی شــرکت ســهامی خــاص کارن دژ هخامنــش
بــه شناســه ملــی  14007527334بــه موجــب صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  97،12،05مرکــز اصلــی
شــرکت ســهامی خــاص کارن دژ هخامنــش بــه شناســه ملــی
 14007527334و بــه شــماره ثبــت  8941از واحــد ثبتــی
یاســوج بــه اســتان هرمــزگان واحــد ثبتــی بندرعباس به نشــانی
:هرمــزگان  ،شهرســتان حاجــی آبــاد  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر
حاجــی آبــاد ،مهاجریــن  ،خیابــان معلــم  ،خیابــان مطهــری ،
پــاک  ، 0طبقــه همکــف کــد پســتی  7939116659انتقــال
یافــت ودرایــن اداره تحــت شــماره  19312بــه ثبــت رســیده
و در تاریــخ  1398،11،23از لحــاظ امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل
گردیــده اســت و جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس (2848 )841073

آگهــی انتقالــی شــرکت ســهامی خــاص کارن دژ هخامنــش
بــه شناســه ملــی  14007527334بــه موجــب صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  97،12،05مرکــز اصلــی
شــرکت ســهامی خــاص کارن دژ هخامنــش بــه شناســه ملــی
 14007527334و بــه شــماره ثبــت  19312از واحــد ثبتــی
بندرعبــاس بــه واحــد ثبتــی حاجــی آبــاد به نشــانی  :شهرســتان
حاجــی آبــاد  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر حاجــی آبــاد ،مهاجریــن
 ،خیابــان معلــم  ،خیابــان مطهــری  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف
کــد پســتی  7939116659انتقــال یافــت ودرایــن اداره تحــت
شــماره  579بــه ثبــت رســیده و در تاریــخ  1398،11،23از
لحــاظ امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده اســت و جهــت اطاع
عمــوم آگهــی میگــردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری حاجی آباد (2850)841077

آگهــی تغییــرات شــرکت کارن دژ هخامنــش شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  19312و شناســه ملــی  14007527334بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1398،11،21تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :مرکــز اصلــی
شــرکت از ثبتــی بندرعبــاس بــه واحــد ثبتــی حاجــی آبــاد بــه نشــانی :اســتان هرمــزگان
 ،شهرســتان حاجــی آبــاد  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر حاجــی آبــاد ،مهاجریــن  ،خیابــان
معلــم  ،خیابــان مطهــری  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کــد پســتی  7939116659انتقــال
یافــت و مــاده مربــوط در اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس (2849 )841075
آگهــی تغییــرات شــرکت بــام گســتران ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1103و
شناســه ملــی  10220042721بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه
مــورخ  1399،02،10تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - 1 :موسســه حسابرســی آبتیــن
روش آریــا بشــماره ثبــت  28787و شناســه ملــی  10320729344بعنــوان حســابرس
و بــازرس اصلــی و آقــای بارســین بابــو کدملــی  2755805277بعنــوان بــازرس علــی
البــدل شــرکت بمــدت یکســال انتخــاب شــدند  -2 .روزنامــه ابتــکار جهــت درج آگهــی
هــای شــرکت تعییــن شــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
2852
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()841052

شناسنامه(برگ سبز)سواری سمند به رنگ سفید
روغنی به شماره موتور 124k1155919به شماره شاسی
NAAc91cE5HF158920وشماره پالک ایران ۹۸۶-۴۹ج ۵۹به نام
نازبگم بادان فیروز مفقود و فاقد اعتبار میباشد.
جواز حمل سالح اسلحه شکاری ساچمه زنی کالیبر  ۱۲ساخت
ترکیه به شماره سالح  ۲۰۵۸۱به نام یوسف آور به شماره ملی
 ۴۲۳۰۷۶۴۱۴۶مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

آگهــی تغییــرات شــرکت شــهربام عایــق ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  756و شناســه ملــی  10861604270بــه اســتناد صورتجلســه
هیئــت مدیــره مــورخ  1399،01،31تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 1- :
آقــای پرویــز علیلــو بــه کــد ملــی ( )2899745174بعنوان عضــو و رئیس
هیئــت مدیــره ،آقــای ایــوب بــادان فیروز بــه کــد ملــی ()3821119411
بعنــوان عضــو و نائــب رئیــس هیئــت مدیــره ،آقــای حســین علیلــو بــه
کــد ملــی ( )2800333987بعنــوان عضــو هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل،
آقــای عثمــان رشــید کریــم بــه کــد فراگیــر ( )111132643بعنــوان
عضــو هیــات مدیــره و آقــای صــاح صالــح حمــه امیــن بــه کــد فراگیــر
( )100295047بعنــوان عضــو هیــات مدیــره بمــدت دو ســال تعییــن و
انتخــاب شــدند 2- .کلیــه اســناد مالــی  ،چکهــا  ،قــرار داد هــا و اســناد
تعهــد آور و اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء منفــرد مدیــر عامــل یــا رئیــس
هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی ()842570
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آگهــی تغییــرات شــرکت شــهربام عایــق ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  756و شناســه ملــی  10861604270بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1399،01،31
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  1- :آقایــان پرویــز علیلــو بــه کــد
ملــی ( ، )2899745174ایــوب بــادان فیــروز بــه کــد ملــی
( ، )3821119411حســین علیلــو بــه کــد ملــی ()2800333987
 ،عثمــان رشــید کریــم بــه کــد فراگیــر ( )111132643و صــاح
صالــح حمــه امیــن بــه کــد فراگیــر ( )100295047بســمت اعضــای
اصلــی هیــات مدیــره بــه مــدت دو ســال انتخــاب شــدند 2- .آقــای
میــر حســین مجــاور بــه کــد ملــی ( )2800304189بســمت بــازرس
اصلــی و آقــای رضــا طاهــر لو بــه کــد ملــی ( )2802776088بســمت
بــازرس علــی البــدل شــرکت بــه مــدت یــک ســال انتخــاب شــدند.
 3روزنامــه ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن شــد.اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی ()842572

2868

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

برابــر رای شــماره  1398/11/27 – 139860318008004214هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بامعــارض
فرهــاد غامــی کندســری فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه  931صــادره از رحیــم آبــاد در ششــدانگ عرصــه یکبــاب خانه
و محوطــه بــه مســاحت  86/10مترمربــع بــه شــماره پــاک  2128فرعــی قســمتی از قطعــه  766تفکیکی از ســنگ  71اصلی
واقــع در قریــه ســرپل شــرقی بخــش  29گیــان خریــداری از بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع
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 بــه 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 صادر
خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز ســه شــنبه  99/02/09تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز ســه شــنبه 99/02/23
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مفقودی زنجان

برگــه ســبز و ســند کمپانــی خــودروی ســواری پــژو  1600آردی مــدل  1379بــه شــماره پــاک 823 – 87ج 52
و شــماره موتــور  22327917484و شــماره شاســی  79719411مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار اســت 2681 .

مفقودی

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پژوجــی ال ایکــس مــدل  1385بــه شــماره موتــور 12485099084وبــه شــماره
شاســی 24222779بــه شــماره انتظامــی 81ایــران 386س  75متعلــق بــه اقــای ســید مجیــد موســوی ســید
محمــدی بــه کــد ملــی  4669942115مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

لردگان

2863

