8

شنبه  10 /خرداد  / 1399شماره 4550

www.ebtekarnews.com

اگهی فقدان سندمالکیت

ششــدانگ پــاک 915/10268واقــع درعبدامــام گنــاوه بخــش شــش بوشــهراقای محمدرضاخــدری مالــک
ششــدانگ پــاک 915/10268باتســلیم استشــهادمحلی گواهــی شــده دفتــر 93گنــاوه مدعــی اســت
کــه یــک جلدســندمالکیت ششــدانگ پــاک 915/10268واقــع درعبدامــام گنــاوه بخــش شــش بوشــهر
دردفترامــاک جلد177صفحــه 163ذیــل ثبــت 22572بــه نــام اقــای محمدرضاخــدری صادروتســلیم گردیده
اســت ســپس بــه موجــب ســندرهنی شــماره 8788مورخــه 94/07/11تنظیمــی دفتــر 93گنــاوه نــزد بانــک
مســکن دررهــن مــی باشــدبعلت جابجایــی مفقودگردیــده اســت ودرخواســت صدورالمثنــی رانمــوده اســت
لذامراتــب طبــق اصــاح تبصــره یــک اصاحــی مــاده 120اییــن نامــه قانــون ثبــت اعــام مــی گــردد کــه
هرکــس نســبت بــه ملــک مورداگهــی معاملــه ای نمــوده ویامدعــی وجودســندمالکیت نزدخودمــی باشــدتاده
روزپــس ازانتشــاراین اگهــی بــه اداره ثبــت اســنادواماک گنــاوه مراجعــه واعتــراض خودراضمــن ارائــه اصــل
ســندمالکیت ویاســندمعامله تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقرراعتراضــی نرســد ویادرصــورت اعتــراض
اصــل ســندارائه نشــود المثنــی ســند طبــق مقــررات صــادر وبــه متقاضــی تســلیم خواهدشــد
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نظربــه اینکــه هیئــت اختــاف مســتقر درثبــت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی ومالکانــه اقــای امــراهلل
گرگیــن پوررانســبت بــه شــش دانــگ یــه قطعــه زمیــن کشــاورزی بــه مســاحت 22184/94مترمربــع پــاک
1372/205واقــع درقریــه کلــر گنــاوه بخــش 6بوشــهربرابررای شــماره 139860324001003162مــورخ
1398/11/28تاییدنمــوده واگهــی موضــوع ماده3وماده13اییــن نامــه ی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
واراضــی ســاختمانهای فاقــد سندرســمی وقانــون ثبــت نیزمنتشــرگردیده لذااگهــی تحدیدحدوداختصاصــی
ان بــه اســتنادمادتین 14و15قانــون ثبــت وتبصــره ذیــل ماده13قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی ســاختمان فاقدسندرســمی جهــت قســمت موردتصــرف اقــای امــراهلل گرگیــن پــور منتشــروبه
اطــاع متصــرف نامبــرده ومجاوریــن وصاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاندکه عملیــات تحدیــدی درمــورخ
99/04/10درمحــل شــروع بــه عمــل خواهدامــد لذابدینوســیله ازمتصــرف نامبــرده ومجاوریــن دعــوت
میشــوددروقت تعییــن شــده فــوق درمحــل وقــوع ملــک حضوریابنــد واخواهــی نســبت بــه حدودارتفاعــی
برابرمــاده 20قانــون ثبــت ازتاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدیدحدودبــه مــدت 30روزپذیرفتــه مــی شــود
معترضیــن نســبت بــه حدودوحقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده ی 86اییــن نامــه قانــون ثبــت
وتبصــره 2مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب 73/03/25ظــرف مــدت
یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضائــی محــل وقــوع ملــک
تســلیم وتصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی رابــه جهــت ضبــط درپرونــده ازدادگاه مربــوط بــه اخــذ وبــه
ثبــت تســلیم نمایندواالحــق انــان ســاقط مــی شــود
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نظربــه اینکــه هیئــت اختــاف مســتقردرثبت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی ومالکانــه اقــای
عبدالرضازارعــی رانســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی بــه مســاحت 304269مترمربع پاک
1382/243واقــع درقریــه گمــارون گنــاوه بخــش 6بوشــهربرابررای شــماره 139960324001000025مــورخ
1399/1/18تاییدنمــوده واگهــی موضــوع ماده3وماده13اییــن نامــه ی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
واراضــی ســاختمانهای فاقدســند رســمی وقانــون ثبــت نیــز منتشــرگردیده لذااگهــی تحدیدحدوداختصاصــی
ان بــه اســتنادمادتین14و15قانون ثبــت وتبصــره ذیــل مــاده 13قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی ســاختمان فاقدسندرســمی جهــت قســمت موردتصــرف اقــای عبدالرضازارعــی منتشــر وبــه اطــاع
متصــرف نامبــرده ومجاوریــن وصاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاندکه عملیــات تحدیــدی درمــورخ
1399/4/6درمحــل شــروع بــه عمــل خواهدامدلذابدینوســیله ازمتصــرف نامبــرده ومجاوریــن دعــوت مــی
شــوددروقت تعییــن شــده فــوق درمحــل وقــوع ملــک حضوریابندواخواهــی نســبت بــه حدودارتفاعــی
برابرمــاده 20قانــون ثبــت ازتاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدیدحدودبــه مــدت 30روزپذیرفتــه مــی شــود
معترضیــن نســبت بــه حدودوحقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده ی 86اییــن نامــه قانــون ثبــت
وتبصــره 2مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــی مصوب73/03/25ظــرف مــدت یــک
مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضائــی محــل وقــوع ملــک
تســلیم وتصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی رابــه جهــت ضبــط درپرونــده ازدادگاه مربــوط بــه اخــذ وبــه
ثبــت تســلیم نمایندواالحــق انــان ســاقط مــی شــود
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نظربــه اینکــه هیئــت اختــاف مســتقردرثبت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی ومالکانــه اقــای
ناصربهمنــی رانســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی مشــهوربه روفــه جــال و
بــزی بــه مســاحت 20238/50مترمربــع پــاک 1361/2112واقــع در مــال قائــد گنــاوه بخــش
6بوشــهربرابررای شــماره 139860324001003894مــورخ 1398/12/20تاییدنمــوده واگهــی موضــوع
ماده3وماده13اییــن نامــه ی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی ســاختمانهای فاقدسندرســمی
وقانــون ثبــت نیزمنتشــر گردیــده لذااگهــی تحدیدحدوداختصاصــی ان بــه اســتنادمادتین 14و15قانــون
ثبــت وتبصــره ذیــل ماده13قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمان فاقدسندرســمی
جهــت قســمت موردتصــرف اقــای ناصربهمنــی منتشــر وبــه اطــاع متصــرف نامبــرده ومجاوریــن
وصاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاندکه عملیــات تحدیــدی درمــورخ 1399/04/11درمحــل شــروع
بــه عمــل خواهدامدلذابدینوســیله ازمتصــرف نامبــرده ومجاوریــن دعــوت میشــود دروقــت تعییــن شــده
فــوق درمحــل وقــوع ملــک حضوریابندواخواهــی نســبت بــه حدودارتفاعــی برابرمــاده 20قانــون ثبــت
ازتاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدیدحدودبــه مــدت 30روزپذیرفتــه مــی شــودمعترضین نســبت بــه
حدودوحقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره ماده86اییــن نامــه قانــون ثبــت وتبصــره 2مــاده واحــده
قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب 73/03/25ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ
تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضائــی محــل وقــوع ملــک تســلیم
وتصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی رابــه جهــت ضبــط درپرونــده ازدادگاه مربــوط بــه اخــذ وبــه ثبــت
تســلیم نمایندواالحــق انــان ســاقط مــی شــود
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آگهــی انتقالــی تغییــرات شــرکت ســتاره روشــنایی پــارس شــرکت ســهامی خــاص به شــماره
ثبــت  10267و شناســه ملــی  10960043008بــه موجــب نامه شــماره  16مــورخ  1399،02،03و
مســتند بــه صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ  1398،09،04محــل شــرکت از آدرس
قبلــی بــه « :اســتان البــرز  ،شهرســتان اشــتهارد  ،بخــش مرکــزی  ،دهســتان صحــت آبــاد  ،روســتا
شــهرصنعتی اشــتهارد ،محلــه شــهرک صنعتــی اشــتهارد  ،خیابــان صبــا ، 2خیابان نســیم ،1پالک
 0قطعــه ، 3671طبقــه همکــف کدپســتی  « 3188115737انتقــال یافــت ودر اداره ثبــت اســتان
البــرز (اشــتهارد) تحــت شــماره  1279بــه ثبت رســیده اســت.

اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان دیلــم درنظردارددرپرونــده کاســه 970289اجرائــی لــه خانــم ارزو
مردانــی چهــارده چریــک فرزنــد محــراب وعلیــه اقــای فخرالدیــن صالحــی یــک خــودروی ســواری زانتیــا بــه
شــماره 172ص 51ایــران 49ســفیدرنگ مــدل 1386راازطریــق مزایــده حضــوری بــه فــروش برســاند قیمــت
خــودروی ازطریــق کارشــناس رســمی دادگســتری بــه میــزان 350/000/000ریــال ارزیابــی گردیــده ونظریــه
مذکورقطعــی شــده اســت مــدل خــودروی مذکــور 1386مــی باشــد شیشــه جلــوودرب هــای بغــل شکســته
شــده اســت ایینــه بغــل ازدوطــرف شکســته شــده اســت گلگیرســمت چــپ وراســت ورکاب ســمت چــپ وراســت
ودربهــای ســمت چــپ دارای ضــرب خوردگــی مــی باشدســپروچراغها ومــه شــکنهای جلوشکســته شــده اســت
الستیکهابااســتفاده مــی باشــند لذامتقضیــان شــرکت درمزایــده مــی توانندظــرف 5روز قبــل ازتاریــخ برگــزاری
جهــت ماحظــه وبازدیدازمــال توقیــف شــده بــه ایــن اجرامراجعــه نماینــد ودرصــورت تمایــل درمزایــده شــرکت
نمایندتاریــخ مزایــده روز 1399/03/31شــنبه ســاعت 10/00تا11/00صبــح ودرمحــل اجــرای احــکام مدنــی
دادگســتری مــی باشــد مزایــده بــه صــورت حضــوری برگــزار وهرکــس کــه باالتریــن قیمــت راپیشــنهادنمایدبه
عنــوان برنــده مزایــده محســوب خواهدشــدکه مــی بایســت ده درصــد ثمــن مزایــده راروزمزایــده درصنــدوق
دادگســتری بــه عنــوان ســپرده تودیــع نمایدوالباقــی ثمــن مزایــده راحداکثــر ظــرف یکمــاه پــس ازتاریــخ برگزاری
مزایــده پرداخــت نمایــد وپــس از پرداخــت کل مبلــغ وجــری تشــریفات قانونــی نســبت بــه تحویــل اقــام اقــدام
خواهدشــد چنانچــه برنــده مزایــده درموعدمقررنســبت بــه پرداخــت مابقــی ثمــن مزایــده اقــدام ننمایــد مبلــغ
ســپرده پــس ازکســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهدشــد ومزایــده تجدیدمــی گــردد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد ()860229

آگهــی تغییــرات شــرکت توســعه و عمــران نوســازان تالــش
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1514و شناســه ملــی
 10860175995باســتناد نامــه شــماره 1399034002194993
مــورخ  99،02،22اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان
تالــش در اجــرای دادنامــه شــماره  9809971825301298مــورخ
 98،10،16و اجراییــه شــماره  9910421825300024مــورخ
 99،02،03صــادره از شــعبه ســوم دادگاه عمومــی حقوقــی تالــش
ودادنامــه شــماره  9909971313800014مــورخ 99،1،17صــادره
از شــعبه 5دادگاه تجدیــد نظــر اســتان گیــالن ،بطــالن صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 97،10،15
و آگهــی تغییــرات صــادره باســتناد صورتجلســه مذکــور اعــالم
وجهــت اطــالع عمــوم آگهــی مــی گــردد.

قاضی واحداجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دیلم
3287
مهدی بهشتیان-م الف 26

اگهی فقدان سندمالکیت

ششــدانگ پــاک 915/10269واقــع درعبدامــام گنــاوه بخــش شــش بوشــهراقای اردشــیر خــدری مالــک ششــدانگ
پــاک 915/10269باتســلیم استشــهادمحلی گواهــی شــده دفتر81گنــاوه مدعــی اســت کــه یــک جلدســندمالکیت
ششــدانگ پاک915/10269واقــع درعبدامــام گنــاوه بخــش شــش بوشــهردردفتراماک جلد177صفحــه 167ذیــل
ثبــت 22573بــه نــام اقــای اردشــیرخدری صادروتســلیم گردیــده اســت ســپس بــه موجــب ســندرهنی شــماره
8787مورخــه 94/07/11تنظیمــی دفتر93گنــاوه نــزد بانــک مســکن دررهــن مــی باشــدبعلت جابجایــی مفقودگردیــده
اســت ودرخواســت صــدور المثنــی رانمــوده اســت لذامراتــب طبــق اصــاح تبصــره یــک اصاحــی مــاده 120اییــن نامــه
قانــون ثبــت اعــام میگرددکــه هرکــس نســبت بــه ملــک مورداگهــی معاملــه ای نمــوده ویامدعــی وجودســندمالکیت
نزدخودمــی باشــدتاده روز پــس ازانتشــاراین اگهــی بــه اداره ثبــت اســنادواماک گنــاوه مراجعــه واعتــراض خودراضمــن
ارائــه اصــل ســندمالکیت ویاســندمعامله تســلیم نمایــد چنانچــه ظرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســدویادرصورت اعتراض
اصــل ســندارائه نشــودالمثنی ســندطبق مقــررات صادروبــه متقاضــی تســلیم خواهدشــد
تاریخ انتشار -99/03/10م الف111

محمدچهابداررئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان گناوه

3288

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش ()860297

اخطاریه دفترخانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب  :آقــای علــی جعفــری یوســفی شــغل ... :آدرس مجهــول المــکان موضــوع :اخطاریه
مرتبــه دوم  ،همســر قانونــی جنابعالــی خانــم شــکوفه یوســفی بــا مراجعــه بــه دفتــر طــاق و ارائــه دادنامــه طاق
از دادگاه عمومــی بخــش خشــکبیجار تقاضــای اجــرای صیغــه طــاق را دارد بدینوســیله بــه جنابعالــی اخطــار
میشــود ظــرف مــدت یــک هفتــه پــس از رویــت در ایــن دفترخانــه حضــور پیــدا کنیــد در غیــر اینصــورت طبــق
قانــون عمــل خواهــد شــد .

دفتر طالق شعبه چهارخمام

3266

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 – 139860318008004206هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
رودســر تصرفــات مالکانــه بامعــارض حســین قربانــی فرزنــد عیســی بــه شــماره شناســنامه 2680198751
صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 3419/38
مترمربــع بــه شــماره پــاک  268فرعــی قســمتی از  202فرعــی از ســنگ  130اصلــی واقــع در الکایــه
بخــش  29گیــان خریــداری از میــرزا آقــا قربانــی 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 صــادر خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول
 :روز شــنبه  99/03/10تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز شــنبه 99/03/24

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر
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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  1399/02/22 – 139960318008000401هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بامعــارض حســن ســلیمی پــور رودســری فرزنــد محمدعلــی بــه شــماره شناســنامه  74صــادره
از رودســر در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  243/07مترمربــع به
شــماره پــاک  2133فرعــی قســمتی از قطعــه  915تفکیکــی از ســنگ  71اصلــی 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 صــادر خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز شــنبه  99/03/10تاریــخ انتشــار نوبــت
دوم  :روز شــنبه 99/03/24

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر
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مفقودی

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

برابــر آراء صــادره هیــات  /هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی
ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و امــالک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــالع عمــوم
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز در روزنامــه هــای محلــی و سراســری 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  .صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجــع متضــرر بــه مراجــع ذیصــالح قضائــی نمــی باشــد .
برابــر رای شــماره  885مــورخ  1399/02/29تصرفــات آقــای عیســی کــوه نشــین لیلــی فرزنــد غالمحســن
شــماره شناســنامه – کــد ملــی  2720780766بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ  129/32متــر مربــع بــه پــالک  3834فرعــی از  65اصلــی مفــروز از
پــالک فرعــی یــک واقــع در قریــه درویشــانبر حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت محمــد علــی
میربلــوک محــرز گردیــده اســت .
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/03/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/03/24 :

محمد رضا فروهی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان لنگرود

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری 1 .8 iنقره ای متالیک به شــماره پالک ایران  661 -16ب 35
شــماره موتــور  12489076766و شــماره شاســی  NAAM01CA9AR522391مفقــود
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

قم

مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز پرایــد  131sxمــدل  1390به شــماره پالک ایــران  598 -16ص 37
شــماره موتــور  4362735و شــماره شاســی  s1412290029852مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

قم

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی پرایــد صبــا مــدل  1375بــه شــماره پــالک ایــران  265 -77ی 33
شــماره موتــور  00008412و شــماره شاســی s1412275514935مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

قم

3267

سند سواری پژوSLXTu5 ۴۰۵مدل  ۱۳۹۱رنگ سفید روغنی شماره پالک ۴۹
۷۵۴ج ۷۲شماره موتور  ۱۳۹۹۱۰۱۳۳۴۸شماره شاسی CK NAAM۳۱FC۷ ۳۶۸۷۷۶به نام مهران رحمان زاده مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد
نوبت دوم
مدرک موقت پایان تحصیالت خانم راضیه انصاری نژاد و به شماره دانشجویی
۸۲۲۲۷۰۱۹به شماره ملی  ۲۳۹۱۸۹۹۳۷۸در رشته الهیات -مبانی فقه و حقوق در مقطع
کارشناسی فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

مفقودی
ســند وبــرگ ســبز .کارت ماشــین بیمــه شــخص ثالــث معاینــه فنــی
خــودرو پرایــد بــه شــماره پــالک ایــران  381 - 55و  54شــماره موتــور
 M132423226و شــماره شاســی  S1412287476280مفقــود گردیــده و
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
قم

مفقودی

بــرگ ســبز پــژو پــارس شــخصی ســفید مــدل  1399بــه شــماره پــالک
ایــران  464 -16ن  59شــماره موتــور  124k1432669و شــماره شاســی
IH200701مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
قم

