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بررسی تمام وعدههای شهابالدین عزیزی خادم

حضور کنعانیزادگان در بازی کره منوط به
مجوز کمیته اخالق!

ناظمالشریعه:

خادم فوتبال یا خادم وعدهها؟!

محرومیت تعلیقی مدافع ملی،
جریمه فرشید اسماعیلی

کمیته اخالق ادامه فعالیت دو بازیکن مشهور
فوتبال ایران را منوط به اخذ تاییدیه از این کمیته
دانست.
به گزارش ورزش سه ،سایت فدراسیون
فوتبال با انتشار احکامی که از سوی کمیته
اخالق انشا شده از محرومیت تعلیقی حسین
کنعانی زادگان و همچنین جریمه نقدی فرشید
اسماعیلی خبر داد .
بنا بر حکم کمیته اخالق ،فرشید اسماعیلی به
پرداخت  5میلیون تومان جریمه نقدی محکوم
شده و ادامه فعالیتش منوط به اخذ تأییدیه
از فدراسیون فوتبال است .همچنین حسین
یزادگان نیز به  200میلیون تومان جریمه
کنعان 
نقدی و همچنین  2جلسه محرومیت تعلیقی به
مدت  2سال محروم شده است.
در حکمی که کمیته اخالق صادر کرده ،اینطور
نوشته شده که «به دلیل تخلفات» این بازیکن
محروم شده که نشان دهنده این است کنعانی
زادگان در کمیته اخالق فدراسیون تحت نظر
بوده است!
با توجه به اینکه کمیته اخالق درباره علت
انشای این احکام توضیح نداده ،به نظر می
رسد ویدیوی منتشره از این بازیکن ملی پوش
در اینستاگرام و بگو مگوی وی با یک هوادار
استقالل که بعدها منجر به صدور بیانیه باشگاه
استقالل و شکایت آنها از این بازیکن شد ،منجر
به انشای چنین حکمی شده است.
با این وصف اگر کنعانی زادگان بخواهد در
دیدار میان تیم های ملی ایران و کره جنوبی به
میدان برود ،باید از کمیته اخالق مجوز بگیرد.
نکته دیگر اینکه هنوز مشخص نیست فرشید
اسماعیلی بابت چه موضوعی با این جریمه
مواجه شده که ادامه فعالیت او منوط به اخذ
تأییدیه از کمیته اخالق است.
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به گزارش خبرآنالین 10 ،اسفند سال  1399بود
که شهابالدین عزیزی خادم با شکست کیومرث
هاشمی ،علی کریمی و مصطفی آجرلو به ریاست
فدراسیون فوتبال رسید .او چه قبل از پیروزی
در انتخابات و چه پس از آن وعدههای زیادی
را مطرح کرده بود و مدعی شده بود حضورش
میتواند فوتبال ایران تغییر دهد .حضور در
برنامههای پی در پی تلویزیونی از مناظره گرفته تا
نمایشهای تبلیغاتی هنوز از یاد کسی نرفته است
اما شهابالدین عزیزی خادم حاال که تقریبا 200
روز از ریاستاش بر فدراسیون فوتبال میگذرد تا
چه اندازه توانسته به وعدههایی که داده بود عمل
کند؟ وعدههایی که بعضی از آنها نیازمند زمان
است اما تا به امروز اثری از اینکه این وعدهها
حداقل شروع شده باشند دیده نمیشود!
یکی از مهمترین وعدههای رئیس فعلی فدراسیون
بحث درآمدزایی و خودکفا شدن فدراسیون فوتبال
بود .او حتی در آن زمان از درآمدزایی  10میلیون
یورویی سخن میگفت ولی اکنون با وجود گذشتن
حدود هفت ماه از حضورش در فدراسیون فوتبال
خبری از این درآمدزایی نیست و حتی اقدامی هم
در راستای آن انجام نشده است .او در این مدت
برای انجام کارهای فدراسیون مبلغی را از سازمان
برنامه و بودجه دریافت کرد و برخالف وعدههای
اولیه فوتبال هنوز به خودکفایی حتی نزدیک هم
نشده است و فروش داراییهای فدراسیون در
دستور کار قرار دارد .او حتی در ادعایی عجیب
گفته در صورت محکومیت در پرونده ویلموتس
حاضر نیست طلب او را پرداخت کند و این وظیفه
بر عهده فدراسیون قبلی خواهد بود .این درحالی

است که عزیزی خادم قطعا با علم به تمام این
مشکالت کاندیدای حضور در انتخابات شده بود
و طلب ویلموتس بدون شک بر عهده او تیمش
خواهد بود.
یکی دیگر از وعدههای رئیس فدراسیون فوتبال
موضوع افزایش دستمزد داوران بود .اتفاقی که
برخالف وعده او درباره درآمدزایی انجام خواهد
شد و طبق اعالم خداداد افشاریان دستمزد داوران
 400درصد افزایش خواهد یافت که اتفاق خوبی
است.
یکی از ادعاهای جالب عزیزی خادم در اولین
مصاحبه خود پس از انتخابات درباره علی کریمی
بود .رئیس فدراسیون گفته بود اگر در انتخابات
حق رای داشت با افتخار به علی کریمی رای
میداد؛ ادعایی که احتماال برای به دست آوردن
دل جادوگر فوتبال ایران مطرح شده بود وگرنه اگر
عزیزی خادم احساس میکرد کریمی از او گزینه
بهتری است پس اصال نباید کاندیدا میشد .او
همچنین گفته بود تالش میکند از فوتبالیها در
فدراسیون خود استفاده میکند و در فدراسیون
روی نفراتی چون کریمی و مهدویکیا باز است.

نباید ازبکستان را دستکم بگیریم

شهابالدین عزیزی خادم در دوران حضور خود به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال وعدههای زیادی داده که تکلیف خیلی از آنها مشخص نیست.

شاید مهمترین
اقدام مثبت
عزیزی خادم
درباره گرفتن
میزبانیبرای
تیم ملی
و موضوع
تکنولوژی
 VARباشد
او اخیرا مهدویکیا را به عنوان سرمربی تیم ملی
امید انتخاب کرده و کریم باقری هم به تیم ملی
اضافه شده اما در مجموع خبری از حضور فعال
فوتبالیها در فدراسیون نیست و باید دید در
ماههای آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟
عزیزی خادم همچنین وعدههای بزرگی درباره
مبارزه با فساد داده بود .اخیرا اتفاقات عجیبی
در مسابقات لیگ دو رخ داده که فدراسیون به
موقع وارد عمل شد و با تیمهای خاطی برخورد
جدی کرد .این موضوع اتفاق خوبی برای تیم
جدید فدراسیون فوتبال به حساب میآید که باید
ادامهدار باشد تا فوتبال ایران از فساد دور شود.
او همچنین بارها از قانونمداری خود گفته بود
ولی در عمل اتفاقات دیگری رخ داده است .بر

اساس «بند  ۸ماده  ۶۷اساسنامه فدراسیون
فوتبال» ،صراحتا اعالم شده که هرگاه پست
دبیرکل یا هریک از پستهای دیگر فدراسیون
به هر دلیل از جمله استعفا ،اخراج ،عزل ،فوت
و تعلیق ،بالتصدی شوند ،رئیس فدراسیون
میتواند برای آن پست ،حداکثر به مدت سه ماه،
سرپرست تعیین کند .با وجود این قانون اما در
حال حاضر مدتها از سه ماه تعیین شده میگذرد
اما نواب رئیس اول و دوم عزیزی خادم به صورت
موقت فعالیت دارند و خبری هم از برگزاری مجمع
نیست .رفتاری که کامال قانونمداری عزیزی خادم
را زیر سوال میبرد .او همچنین وعدههای زیادی
درباره شفافیت داده بود اما در عمل این اتفاق رخ
نداده و در آخرین جلسه هیئت رئیسه درحالی

که  30مصوبه انجام شده تنها  11مصوبه به
صورت عمومی اعالم شده است که کامال با شعار
شفافیت در تضاد است.
شاید مهمترین اقدام مثبت عزیزی خادم درباره
گرفتن میزبانی برای تیم ملی و موضوع تکنولوژی
 VARباشد .تیم ملی ایران پس از حدود دو سال
توانست در بازی با سوریه میزبانی را تجربه
کند و با انجام واکسیناسیون در کشور بازیهای
بعدی تیم ملی با حضور تماشاگران خواهد بود که
امتیازی مثبت برای تیم ملی محسوب میشود.
همچنین رئیس فدراسیون فوتبال در ماجرای
 VARهم پیگیریهای خوبی انجام داده و گفته
در نیمفصل دوم از این تکنولوژی استفاده خواهد
شد.

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت

به اطالع عموم میرساند،پروانه اشتغال به کار مهندس شهرام علیزاده
به شماره شناسنامه  ۸۸با کد ملی  ۴۲۳۱۶۶۷۸۰۲با شماره پروانه اشتغال
 ۲۹۳۰۰۰۰۴۳۳رشته کارشناسی عمران مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط
میباشد.سازماننظاممهندسیساختمان.

آقــای احمــد ســارونه فرزنــد میربابــا بــه ش ش  212و شــماره ملــی  5249447821صــادره از مانــه و ســملقان
برابــر مشــروحه شــماره  1400/9948مــورخ 1400/06/25بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه کــه صحــت امضــاء شــهود
مذکــور در آن در دفتــر اســناد رســمی شــماره  11شهرســتان بجنــورد گواهــی شــده اســت مدعــی شــده انــد که ســند
مالکیــت ششــدانگ پــاک  ۳12۳فرعــی مجــزی از  28 94فرعــی از  167أصلــی واقــع در بخــش  2بجنــورد به شــماره
چایــی 025058و شــماره الکترونیــک
 1۳9920۳0۳0711500۳789بــه علــت نامعلومــی مفقــود شــده اســت درخواســت صــدور ســند المثنــی
نوبــت اول نمــوده .لــذا طبــق مــاده  120اثیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا
هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور بــوده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد
خــود مــی باشــد ظــرف مــدت  10روز پــس از انتشــار آگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت باســند معاملــه تســلیم نمایــد  .بدیهــی اســت چنانچــه در ظــرف مهلــت
مقــرر اعتــراض نرســد اداره ثبــت طبــق مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المتنــی اقــدام خواهــد
کــرد .م الــف ۳۳40
تاریخ انتشار 1400/06/۳1 :

مادر سند کمپانی و کارت ماشین سواری پراید مدل ۱۳۸۴رنگ سبز
متالیک شماره پالک ۴۹-۸۹۹ج۸۳شماره موتور ۰۱۳۷۲۶۳۹شماره شاسی
 S۱۴۱۲۲۸۴۷۲۱۷۸۷به نام سالم سعادتی مفقود گردیده و فاقد اعتبار
میباشد

علیخان نادری  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

۲6۲3

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی وانــت مــزدا  1600مــدل  1۳70بــه شــماره انتظامــی  154س  2۳ایــران 56
و شــماره موتــور  194195و شــماره شاســی  70604776متعلــق بــه شــهردار آســتارا مفقــود و از درجــه
۲6۲6
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب صدیقه دهنویی فرزند عبداله به شماره ملی
۴۲۲۰۱۰۲۴۷۷صادر از بویراحمد در مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر
نرم افزار صادر از واحد دانشگاهی یاسوج به شماره سریال ۰۸۱۱۱۴۷مفقود
گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری سیســتم جــک تیــپ S۳-ATمــدل  1۳97بــه رنــگ
ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامــی  974ق  11ایــران  56و شــماره موتــور  HFC4GB۳۳DJ000625۳و
شــماره شاســی  NAKSG7426JB107124متعلــق بــه اقــای جمشــید ذکــی زاده فــاح آبــادی مفقــود و از
۲6۲7
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند کمپانــی موتــور ســیکلت پیشــرو بــه رنــگ قرمــز بــه شــماره انتظامــی  1۳217تهــران  19و شــماره موتــور
* ZY1P47FMDA*0۳029646و شــماره شاســی  LMFXCDLA0۳5004671متعلــق بــه اقــای امیــن
۲6۲8
انصــاری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب غامرضــا گنجــی فرزنــد عیســی بــه شــماره شناســنامه  16802صــادره از زابــل در
مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته حقــوق عمومــی صــادره از واحــد دانشــگاهی مرودشــت بــا شــماره  ۳502977مفقــود
گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد .از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
۲63۰
زاهــدان بــه نشــانی زاهــدان ارســال نمایــد.

آگهی تغییرات شرکت فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان سهامی
خاص به شماره ثبت  2399و شناسه ملی  10680080818به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/03/04تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :اسداله افشین به شماره ملی  4251015142به سمت مدیرعامل
و رییس هیئت مدیره و معصومه افشین به شماره ملی 4251198271
به سمت نایب رییس هیئت مدیره و قدرت افشین به شماره ملی
 4250125122به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب
شدند .حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی
از قبیل چک ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضای اسداله افشین
(مدیرعامل و رییس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری دهدشت
()1170783

آگهی تصمیمات شرکت فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان سهامی
خاص به شماره ثبت  2399و شناسه ملی  10680080818به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/03/03تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  -1:اسداله افشین به شماره ملی ،4251015142معصومه
افشین به شماره ملی  4251198271و قدرت افشین به شماره ملی
 4250125122به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب
شدند  -2سیده فرزانه گنجی به شماره ملی  4240132045به سمت
بازرس اصلی و آقای یاسین فیاض بخش به شماره ملی 6009954411
به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3
روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت /موسسه
فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دهدشت ()1170784

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) و ســند کارخانــه خــودرو ســواری تویوتــا کــروال بــه شــماره انتظامــی 4۳8ص14
ایــران  95بــه شــماره موتــور  792۳416و شــماره شاســی  AE9217۳299مــدل  1990برنــگ ســفید بنــام یعقــوب
رئیســی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

۲63۱

(چابهار)

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) ،کارت پــاک و پــاک موتــور ســیکلت همــرو تیــپ  125بــه شــماره انتظامــی
 278۳2ایــران  821بــه شــماره موتــور  248446و شــماره تنــه NBF***125B90۳2462مــدل  1۳90برنــگ
مشــکی بنــام محمدرضــا ســرگلزائی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

۲63۲

(چابهار)

مفقودی

ســند ســفید موتــور ســیکلت پیشــتاز به شــماره انتظامــی  422۳2ایــران  822بــه شــماره موتــور 149NEG100080
و شــماره تنــه NEG***150J9200049مــدل  1۳92برنــگ آبــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

۲633

(چابهار)

مفقودی

آگهی تصمیمات شرکت فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان سهامی
خاص به شماره ثبت  2399و شناسه ملی  10680080818به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/03/03تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  -1:اسداله افشین به شماره ملی ،4251015142معصومه
افشین به شماره ملی  4251198271و قدرت افشین به شماره ملی
 4250125122به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب
شدند  -2سیده فرزانه گنجی به شماره ملی  4240132045به سمت
بازرس اصلی و آقای یاسین فیاض بخش به شماره ملی 6009954411
به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3
روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت /موسسه
فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دهدشت ()1170784

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) وانــت تویوتــا  2000بــه شــماره انتظامــی 569ع 25ایــران  84بــه شــماره موتــور
 5R21۳2۳44و شــماره شاســی  RK11054070مــدل  1982برنــگ قرمــز بنــام مصطفــی دلــدار مفقــود و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

۲634

(چابهار)

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی پــژو  405رنــگ خاکســتری مــدل  1۳88بــه شــماره موتــور  12488167۳74شــماره
شاســی  NAAM11CA7AK971591شــماره پــاک ایــران  192 – 55ص  92مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط میباشــد.

۲635

قم

آگهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت سوم)

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب محمدرضــا کشــوادیان فرزنــد رحمان بــه شــماره شناســنامه  2560صــادره از تهران
مقطــع تحصیلــی لیســانس رشــته روانشناســی بالینــی صــادره از واحــد دانشــگاهی آزاد اســامی واحــد قــم بــه شــماره
 1626595وشــماره دانشــنامه  2029000مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار میباشــد از یابنــده تقاضــا میشــود
اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد قــم بــه نشــانی قــم شــهرک پردیســان بلــوار دانشــگاه مجتمــع
دانشــگاهی صنــدوق پســتی  ۳64/۳7185ارســال نمائیــد.

قم

۲636

سرمربی تیم ملی فوتسال گفت :ازبکستان
تیمی قوی و سختکوش است و ما نباید به اشتباه
آنها را دست کم بگیریم.
سیدمحمد ناظمالشریعه در گفتوگو با ایرنا
درخصوص تیم ملی فوتسال در جام جهانی ۲۰۲۱
لیتوانی اظهار کرد :خدا را شکر میکنم که مردم
از نتایج خوشحال هستند و ما هم خوشحالیم
که توانستیم با  ۶امتیاز به دور بعدی صعود
کنیم .در دیدار با آرژانتین به یکی دو بازیکنی که
مصدوم بودند استراحت دادیم و برای دیدار روز
جمعه با ازبکستان مشکلی نداریم.
وی درخصوص وضعیت مصدومیت حسین
طیبی تصریح کرد :طیبی یک عکس دیگر
از محل مصدومیتش میگیرد و وضعیت او
مشخص خواهد شد.
ناظمالشریعه در مورد تیم ازبکستان که حریف
ایران در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی
فوتسال است ،گفت :این تیم بسیار خوب و
سختکوش است .در جام جهانی بهترین تیمها
حضور دارند و نباید تیمی دست کم گرفته شود.
این تیمی که در ازبکستان با آن بازی کردیم با
تیمی که در تایلند با آن روبرو شدیم زمین تا
آسمان با هم تفاوت دارند .اصال نباید اشتباه
کنیم و این تیم را ضعیف بدانیم .خواهش
میکنم که در برنامههای تلویزیونی نیز به این
موضوع توجه شود.
وی افزود :ازبکستان بعد از تورنمنت تایلند با
اسپانیا بازی کرد و در این سه سال  ۱۸بازی با
بهترین تیمهای دنیا داشته و به نظر من آنها
شرایط بسیار خوبی دارند .متاسفانه برخی به
دنبال این هستند که ازبکستان را تیمی ضعیف
نشان دهند .تمام تمرکز ما در حال حاضر روی
این دیدار است و مطمئن هستیم که آنها دست
و پا بسته نیستند .البته ما با ازبکستان زیاد بازی
کردیم و شناخت بیشتری از این تیم نسبت به
دیگر حریفان داریم .سرمربی تیم ملی فوتسال
در مورد تیم قزاقستان نیز اظهار داشت :این تیم
شعبه  ۲برزیل است و تیم بسیار قدرتمند در
جام جهانی نشان داده است.
ناظمالشریعه درخصوص شخصیت بازیکنان
تیم ملی فوتسال در این مسابقات گفت:
بازیکنان ما ثابت کردند که در این سالها با
غیرت و شرافت خود بازی میکنند .من  ۷سال
با این بچهها کار کردم و میدانم که بزرگترین
انگیزه و تالش آنها برای تیم ملی و مردم است.
وی در پایان بیان کرد :امیدوارم که با حمایت
از تیم ملی بتوانیم رو به جلو برویم چرا که
اگر میخواهیم تیم بهتری داشته باشیم ،باید
حمایت بیشتری از تیم ملی داشته باشیم و بار
اضافه روی دوش تیم نگذاریم.
تیم ملی فوتسال کشورمان در مرحله یک
هشتم نهایی جام جهانی باید ساعت  ۱۸روز
جمعه به مصاف ازبکستان برود.

آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع رنــگ آلتــون شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  6528و شناســه ملــی  10860224415بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1400،06،02تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد
 - :ســرمایه شــرکت از مبلــغ  2.500.000.000ریــال بــه مبلــغ 8.000.000.000
ریــال منقســم بــه  1000ســهم 8.000.000ریالــی بــا نــام از محــل پرداخــت
نقــدی بــه موجــب بموجــب گواهــی بانــک تجــارت ،شــعبه پاســداران ،بــه شــماره
 58،11020،568مورخــه 1400،06،02افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در
اساســنامه اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()1196174

2621

آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع رنــگ آلتــون شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  6528و شناســه ملــی  10860224415بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1400،06،02تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  - :بــا رعایــت مــاده  147الیحــه اصاحــی قانــون تجــارت آمنــه رفیعــی
بــا کــد ملــی  3732994457بــه ســمت بــازرس اصلــی و اســرا بهــرام ولــدی بــا کــد
ملــی  3720062759بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی
انتخــاب شــدند- .روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت
انتخــاب شــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()1196173

2622

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140060316001001325مــورخ 1400/04/07هیــات اول /دوم موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســیروس بســاطی فرزنــد مــراد بــه
شــماره شناســنامه17859کد ملــی  3251579381صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه
مســاحت187.50متر مربــع در پــاک  1492فرعــی از  -5اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه آدرس:
شــهرک فــدک فــاز 1برخیابــان 16متــری جنــب روغــن امیــدی کــه اداره اوقــاف بــه عنــوان مالــک عرصــه موافقــت
خــود را بــا صــدور ســند مالکیــت اعیانــی اعــام نمــوده محــرز گردیــده اســت.لذا 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 مقررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
/1199م الف12/
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/06/15:تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/06/31 :

محمد عباسی  -رئیس ثبت اسناد وامالک

2317

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  1400/05/24 - 140060318019002902هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانه
بامعــارض متقاضــی آقــای کامیــار تیــغ نــورد مریــان فرزنــد عمــران بــه شــماره شناســنامه  2620191009صــادره از
تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت  387/85مترمربــع پــاک فرعــی  12486از  9اصلــی مفــروز و مجــزی
شــده از پــاک  40واقــع در قریــه ییاقــی ریــک بخــش  28گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد علــی
انتخابــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی می شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ 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  907/528 .م الــف تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  1400/06/17 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/06/31
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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  1400/05/24 - 140060318019002908هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانه
بامعــارض متقاضــی آقــای مصطفــی مجنونــی میانکــوه فرزنــد گل آقــا بــه شــماره شناســنامه  2620419484صــادره
از تالــش در ششــدانگ یکبــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت  208/95مترمربــع پــاک فرعــی  4685از 10
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  81واقــع در قریــه جولنــدان بخــش  28گیــان خریــداری از مالــک رســمی
آقــای ســعداله بهمــن یــار 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 .
 907/519م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/06/17 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/06/31
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شناســنامه مالکیــت خــودروی وســاری پرایــد هــاچ بــک تیــپ  111SEمــدل  1396بــه رنــگ ســفید بــه شــماره
انتظامــی  868د  27ایــران  76و شــماره موتــور M13/5984116و شــماره شاســی NAS431100H1001838
2629
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

