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اسکوچیچ :بردها را فراموش کنید ،بازیهای تازهای داریم

در مرکز توفانی از اخبار قالبی و نقشههای
غیراخالقیهستیم

رئال مادرید از خرید بازیکنان ایران پشیمان نخواهد شد

اولین موضعگیری فرهاد مجیدی به
حواشی و شایعات
سرمربی استقالل در پست خوشامدگویی به
پین اولین موضع خود در خصوص اتفاقات اخیر
باشگاه را به صورت کد وار بیان کرد.
به گزارش ورزش سه ،شاید برای یک ایتالیایی
که روی نیمکت تیم ملی هم نشسته ،ایستادن
پشت در زمین تمرین برای دریافت مجوز ورود
یک اتفاق تازه باشد؛ یک تجربه جدید که به نظر
می رسد فقط می توان آن را در ایران کسب کرد.
این فرهاد مجیدی است که گابریله پین ،دستیار
ایتالیایی خودش تشکر میکند .با انتشار یک
پست و اعطای لقب مرد بزرگ برای این چهره
باتجربه که امسال بخشی از نیمکت آبی ها در
یک سال پر از چالش و سختی خواهد بود.
فرهاد مجیدی این پست را در صفحه
اینستاگرامش منتشر کرده است .پستی که
تنها واکنش او به مسائل یک هفته اخیر است.
اتفاقاتی که از انتهای هفته گذشته آغاز شده و
تا امروز ادامه پیدا کرده و البته هنوز باعث نشده
که او شروع به صحبت و گفتوگو درباره تیم
مدیریتی استقالل و فعالیتهای جدی که برای
برکناری اش شده بکند.
او در این پست اینستاگرامی کدهایی از مواضع
خود در رابطه با اتفاقات اخیر را منتشر کرده
است .او نوشته است :یادمان نرود که در وسط
طوفان اخبار قالبی و نقشههای غیراخالقی،
حضور این مرد بزرگ« ،تنها خبر واقعی» و
خوشایند استقالل در این روزهاست .خوش
آمدی به تهران؛ آقای پین.
مجیدی با متن باال و عکسی دو نفره از خود
و پین در حالتی خندان به دستیار ایتالیایی اش
ورود به تهران را خوشامد گفته است؛ کسی که
قرار است مهمترین سرمایه فنی او در رقابت با
تیم های پرستاره و مدعی لیگ باشد .حال باید
دید که این لبخند دو نفره تا کی دوام می آورد و
تا کجا هواداران استقالل را در پی این دو خواهد
کشاند.
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به گزارش ورزش سه ،این صحبت او در شرایطی
است که او با  ۹پیروزی متوالی رکورد فوقالعادهای
کسب کرده اما فوتبال ورزشی است که هیچ آرامشی
در آن دائمی نیست .بنابراین دراگان اسکوچیچ
عقیده دارد که هر بازی تازه مهمترین و مهمترین
است و آنچه که قبال ًبوده به تاریخ سپرده شده است.
دراگان اسکوچیچ در یک نگاه مردی است که
با فوتبال زندگی میکند و از آن لذت میبرد .او
برای مالقات با خانوادهاش برای مدت کوتاهی به
زادگاهش ریهکا آمد و درست قبل از بازگشت به
ایران ،مدتی در شرق کرواسی حضور داشت .او یک
سال و نیم است که روی نیمکت ایران نشسته و در
آخرین بازیهای مقدماتی جامجهانی عمال این این را
احیا کرده و حاال به صدر جدول رنکینگ آسیا نیز
رسیده است .تیمی که به طور قابل توجهی صعود
خود در رنکینگ فیفا را آغاز کرده است.
دراگان نیمکت ایران را از مارک ویلموتس مشهور
سرمربی اهل بلژیک ،تحویل گرفت که با دو شکست
از عراق و بحرین ،شرایط ایران را دشوار کرده بود
و برخی تصور میکردند این موقعیت ناامیدکننده
منجر به حذف ایران خواهد شد.
اسکوچیچ در اولین بازیهای دوستانه ،به عنوان
سرمربی تیم ملی ابتدا ازبکستان را شکست داد و
سپس بوسنی و هرزگوین را در این کشور دو هیچ
شکست داد و در خانه  ۰-۳سوریه را مغلوب کرد
تا انرژی جدید و شوک مثبتی را برای تیم ملی به
ارمغان بیاورد اما هیچ کس گمان نمیکرد این شروع
یک سریال تماشایی خواهد بود .ایران را در دور دوم
مقدماتی جامجهانی ،هنگ کنگ را  ،۱-۳بحرین را
 ،۰-۲کامبوج را  ،۰-۱عراق را دوبار یک هیچ و سه هیچ
و البته را سوریه را  ۰-۱را شکست داد تا  ۹پیروزی
متوالی به دست بیاید.
همه اینها در شرایطی است که در دوره اول
مقدماتی ،صعود ایران به دور دوم با یک امتیاز
بیشتر نسبت به عراق و سه امتیاز بیشتر از بحرین
کمی دست نیافتنی به نظر میرسید.
حمله جهانی
من یک سرمربی خارجی هستم اما راستش شبیه
مربیای بودم که در خانه کارم را آغاز میکردم.
چون من این بازیکنان و ذهنیت آنها را از زمان
حضور در ایران میشناختم .با این حال اوضاع به
هیچ وجه خوب نبود .آنها در مقابل بحرین و عراق
شکست خورده بودند و ما زیر فشار بسیار زیادی
بودیم .در آن زمان حتی اجازه نداشتیم یک امتیاز
از دست بدهیم؛ بنابراین همه چیز استرس زا بود.
عالوه بر این ایران مدتها بود که عراق و بحرین را
شکست نداده بود اما ما با همه اینها خوب کنار
آمدیم و االن تالش میکنیم ریتم شکست ناپذیری
را حفظ کنیم.
اسکوچیچ پنجمین مربی کروات ایران پس از برانکو
ایوانکوویچ ،میروسالو بالژویچ ،تومیسالو ایویچ و

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک
قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا
معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل
آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه پلستان پاک  13اصلی بخش  3قشاقی
 182فرعــی آقــا /خانــم افشــین آبگــون فرزنــد غامعلــی و علــی کیــان مرزبنــاب فرزنــد
غامحســین حصــه هرکــدام مشــاعا و بالســویه بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  7713متــر مربــع قســمتی از پــاک 1
فرعــی خریــداری بــدون واســطه بــا واســطه از محمــد تقــی اســامی و غامرضــا اســامی
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصله 1۵
روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها عــاوه
بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام
شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ
الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و
رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت
بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه
اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه
حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد
یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت
مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه
متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامــه مذکــور در مــورد
قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای
هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتی
و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک
در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه
صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/6/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/07/03 :
صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 2390
شناسه آگهی 1186919 :

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک
قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا
معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل
آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه ملکار پاک  10اصلی بخش  3قشاقی
 ۵76فرعــی آقــا /خانــم شــهناز یمنــی قائشــی فرزنــد ســهراب نســبت بــه ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  182متــر مربــع خریــداری بــدون واســطه با
واســطه از گل پــور چمــر کوهــی
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه
فاصلــه  1۵روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و
در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص
ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل
نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن
صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه
اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه
دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی
نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی
اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار
نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه
حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت
همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد
ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی
منتشــر مــی نمایــد.

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/6/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/07/03 :

صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 2391
شناسه آگهی 118672۵ :

مرد ریهکایی بنابر بر صحبت کرواتها ،تیمملی ایران را احیا کرد« :ما روحیه پیروزی را برگرداندهایم اما هیچ جایی برای دلخوش کردن به گذشته وجود
ندارد».

دراگان
اسکوچیچ در
یک نگاه مردی
است که با
فوتبالزندگی
میکند و از آن
لذت میبرد
استانکو پوکلهپوویچ است .ایران با او به  ۹برد در ۹
بازی دست یافته و تفاضل گل چشمگیر  ۲۸گل زده
و  ۲گل خورده را در جیب دارد.
آنچه که اتفاق افتاده بسیار خوب است اما در
فوتبال عمال نمیتوانید به گذشته تکیه کنید .من آگاه
هستم که مهمترین و مهمترین چیز ،بازی پیش روی
ماست ،نه مسابقات قبلی .بنابراین ما همیشه باید
یک ذهنیت برنده داشته باشیم.
در اوایل اکتبر ایران میهمان امارات متحده عربی
است و سپس در روز  ۲۰مهر ماه در ورزشگاه آزادی
میزبان کره جنوبی خواهد بود.
ما قدم به قدم به یک هدف بزرگ که حضور در
جام جهانی است نزدیک میشویم.
تیم ملی ایران همچنین پتانسیل رشک برانگیز دارد
که هنوز برای بسیاری از عالقهمندان به فوتبال در
جهان ناشناخته است .دراگان اسکوچیچ دراینباره
میگوید« :شاید از نظر نیروی انسانی تیم کامال
متعادلی نداشته باشیم و همه بازیکنانمان در سطح
باال بازی نکنند اما ما در سراسر جهان بازیکنان
متخصصی داریم که به عنوان مهاجم در تیمهای

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

برابــر رای شــماره  1400/3۵23هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحد
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بهشــهر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی
خانــم انســیه باقــری فرزنــد نجــف در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا
بنــای احداثــی بــه مســاحت  ۵20/۵2متــر مربــع قســمتی از  8۵4فرعــی از
 49اصلــی بــه شــماره کاســه  99/339واقــع در اراضــی خلیــل شــهر بخــش
 17ثبــت بهشــهر محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتب
در دو نوبــت بــه فاصلــه  14روز آگهــی میشــود در صورتیکه اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریخ انتشــار
اولیــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم پــس از
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت
خــود را مرجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد /.شناســه آگهــی  1188262 :تاریــخ انتشــار نوبــت اول:
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم1400/07/03 :
1400/06/20
محمد مهدی قلیان – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر 2644
آگهي تغییرات شركت درجا بتن آماده شركت سهامي خاص به
شماره ثبت  4089و شناسه ملي 10610077405

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــي عــادي بطــور فــوق العــاده مــورخ  1400،0۵،23تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد :
ـ اعضاء هیئت مدیره و سمت هاي ایشان به قرار ذیل و براي مدت دو سال انتخاب گردیدند :
خانم مارال سعادتمند به شماره ملي  3720362۵07 :به عنوان رئیس هیئت مدیره
آقــاي فــرزاد ســعادتمند بــه شــماره ملــي  373189۵791 :بــه عنــوان مدیرعامــل و عضــو هیئــت
مدیــره
آقاي سینا کمانگر به شماره ملي  3733022467 :به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
ـ خانــم فرشــته قاســمي بــه شــماره ملــي  37321۵2022بــه عنــوان بــازرس اصلــي و آقــاي محمــد
هاشــمي بــه شــماره ملــي  3731921766بــه عنــوان بــازرس علــي البــدل بــراي مــدت یــک ســال
مالــي انتخــاب گردیدنــد.
ـ روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهي هاي شرکت درجا بتن آماده انتخاب شد.
ـ کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قرادادهــا و عقــود
اســامي بــا امضــاء آقــاي فــرزاد ســعادتمند همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــي باشــد.
ـ تراز نامه و حساب سود وزیان شرکت منتهي به پایان سال مالي  1399مورد تصویب قرار گرفت.

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كردستان
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاري سنندج 2640

آگهي تغییرات شركت درجا بتن آماده شركت سهامي خاص
به شماره ثبت  4089و شناسه ملي 10610077405

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــي فــوق العــاده مــورخ  1400،0۵،24تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد :
ـ ســرمایه شــرکت از مبلــغ  1,3۵0,000,000ریــال منقســم بــه  900ســهم  1,۵00,000ریالــي
بــا نــام بــه مبلــغ  32,400,000,000ریــال منقســم بــه  21600ســهم  1,۵00,000ریالــي بــا
نــام از محــل مطالبــات حــال شــده ســهامداران افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه
اصــاح گردیــد.

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كردستان
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاري سنندج 2641

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

برابــر رای شــماره 140060309030000640مــورخ 1400/06/10هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملــک شهرســتان البــرز -قزوین
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای مرتضــی پوررضــازاده کنسســتانی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه2
کدملــی  6۵39800487صــادره از رشــت در ششــدانگ یــک بــاب خانــه مســکونی بــه مســاحت 62/73مترمربــع
احداثــی در قســمتی از قطعــه اول افــرازی باقیمانــده پــاک شــماره 13اصلــی واقــع در بخــش ۵حــوزه ثبــت البــرز
قزویــن خریــداری از مالــک رســمی آقــای اســکندر نظــری محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتب
در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵روز 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.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/19 :

سیدهاشم حسینی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز 2643

مفقودی

بــرگ ســبز وســند خــودرو پرایــد  111SEمــدل  1393بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره موتــور ۵21۵940
وشــماره شاســی  NAS431100E۵798637بــه شــماره پــاک  834-87د  24مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار
2658
ســاقط میباشــد.

مختلف بازی میکنند .خط حمله ما شاید بهتر از
خط حمله تیم ملی کرواسی باشد .بهترین بازیکن
پورتو مهدی طارمی ،سردار آزمون بازیکن زنیت سه
سال بهترین گلزن روسیه ،علیرضا جهانبخش ستاره
فاینورد و بازیکنان تأثیرگذار  AEKآتن و شارلروا در
تیم ما هستند ».اسکوچیچ ادعا میکند که اینها
بازیکنانی هستند که رئال مادرید هم از استخدام آنها
شرمنده نخواهد شد.
احساس خاص به فوتبال
ایران یک کشور پرجمعیت است و اگرچه از
چشمانداز اروپایی این موضوع غیرواقعی به نظر
میرسد اما برای آنها چیزی مهمتر از فوتبال در جهان
وجود ندارد.
اسکوچیچ میگوید« :ایرانیها دیوانه فوتبالاند.
بیش از  ۸۰میلیون در ایران زندگی میکنند و عالقه
مندان به فوتبال مدام در سرخوشی پیروزی یا در غم
شکست به سر میبرد .همه چیز در رسانهها پوشش
داده میشود و همه شایعات و حرفهای در گوشی
نیز به اطالع مردم میرسد».
در زمان وقوع شکستهای قبلی جو واقعا بد بود

اما ما همه چیز را تغییر داده و برعکس کردهایم.
فکر کنم تا به امروز ما کارهای خوبی انجام دادهایم
اما مسئله اینجاست که این روند باید تداوم داشته
باشد .ما در حال حاضر در رنکینگ فیفا جایگاه
خوبی به دست آوردیم و همینطور داریم به کرواسی
نزدیکترمیشویم.
اسکوچیچ میگوید« :ایران در حال حاضر تیم ۲۲
ام جهان است و عالقهمندان و بازیکنان میدانند که
این رتبه چه معنایی دارد .او یادآوری میکند که به
عنوان مثال کرواسی در رتبه هفدهم جهان است و
ایران توانسته ژاپن را پشت سر بگذارد ».به عقیده
اسکوچیچ این مسئله مهمی است چرا که در آسیا
تیمها با این رتبه بندی مقایسه میشوند.
گزارشگر بوسنیایی از اسکوچیچ درباره شرایط
خانوادگی او پرسیده و اینکه آیا همسر و فرزند او
قصد دارند در ایران زندگی کنند یا نه؟ اسکوچیچ
میگوید« :وقتی زمانی پیدا میکنم به خانه ام میآیم.
بدون خانواده واقعا همه چیز دشوارتر است .اما ما
همچنان درگیر پاندمی هستیم و نمیتوانم آنها را به
ایران بیاورم».

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر آراء شــماره140060324003000540و140060324003000334و140060324003000145و1400
60324003000320و140060324003000324و114006032400300588و140060324003000546و
140060324003000586140060324003000542و140060324003000544و140060324003000548و
هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد
ثبتــي تنگســتان تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده اســت .لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــاک
مــورد تقاضــا بــه شــرح زيــر بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي مــي شــود در
صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريخ انتشــار
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســليم و پــس از اخــذ
رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد.
رديــف -1آقــای ابراهيــم احمــدی احقــری فرزنــد غامرضــا بشــماره شناســنامه  5042صــادره از تنگســتان
بــه شــماره ملــی  3559309573ششــدانگ يكقطعــه نخلســتان بــه مســاحت  10907/60متــر مربــع پــاک
***
 6فرعــی از  619اصلــی واقــع دربخــش  4اهــرم
بــه
رديــف -2آقــای محســن دســت افشــان فرزنــد خضــر بشــماره شناســنامه 5680صــادره از تنگســتان
شــماره ملــی  3559315956ششــدانگ يكقطعــه نخلســتان بــه مســاحت  6386متــر مربــع پــاک 1فرعــی
***
از 1081اصلــی واقــع در بخــش  4اهــرم
رديــف -3آقــای احمــد ممســنی رو فرزنــد خدارحــم بشــماره شناســنامه 7486صادره از تنگســتان به شــماره
ملــی 3559334251ششــدانگ يكبــاب ســاختمان بــا كاربــری اداری انتظامــی بــه مســاحت  338/76متــر
مربــع پــاک  171فرعــی از  1487اصلــی واقــع در بخــش  4اهــرم
رديــف -4آقــای حيــدر صديــق فرزنــد حاجــی محمــد بشــماره شناســنامه 286صــادره از تنگســتان به شــماره
ملــی  3559533600ششــدانگ يكقطعــه زميــن مزروعــی بــه مســاحت  22862/96متــر مربــع پــاک 921
***
فرعــی از  1489اصلــی واقــع در بخــش  4اهــرم
بــه
رديــف -5آقــای حيــدر صديــق فرزنــد حاجــی محمــد بشــماره شناســنامه 286صــادره از تنگســتان
شــماره ملــی  3559533600ششــدانگ يكقطعــه زميــن مزروعــی بــه مســاحت  9849/35متــر مربــع پــاک
***
 922فرعــی از  1489اصلــی واقــع در بخــش  4اهــرم
*** رديــف -6آقــای محمدآذرشــب فرزنــد عبــداهلل بشــماره شناســنامه 956صــادره از تنگســتان بــه شــماره
ملــی 3559540331ششــدانگ يكقطعــه زميــن مزروعــی بــه مســاحت  50614/46متــر مربــع پــاک 928
***
فرعــی از  1489اصلــی واقــع در بخــش  4اهــرم
*** رديــف -7آقــای محمــد خــوش نيــت فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه  7295صــادره از تنگســتان
بــه شــماره ملــی  3559332222ششــدانگ يكقطعــه زميــن مزروعــی بــه مســاحت  104060/08متــر مربــع
***
پــاک  1916فرعــی از  1491اصلــی واقــع در بخــش  4اهــرم
ر رديــف -8آقــای اكبــر بازيــار غامعلــی بشــماره شناســنامه  218صــادره از تنگســتان بــه شــماره ملــی
 3559763517ششــدانگ يكقطعــه زميــن مزروعــی بــه مســاحت  17921/04متــر مربــع پــاک1917
***
فرعــی از  1491اصلــی واقــع در بخــش  4اهــرم
صــادره از تنگســتان بــه
فرزنــد غــام بشــماره شناســنامه 1144
ديــف -9آقــای اصغــر صالحــی
شــماره ملــی 3559753899ششــدانگ يكقطعــه زميــن مزروعــی بــه مســاحت  15094/40متــر مربــع پــاک 616
فرعــی از  1493واقــع دربخــش  4اهــرم ***
صــادره از تنگســتان
فرزنــد حيــدر بشــماره شناســنامه 628
رديــف -10آقــای خدابخــش صالحــی
بــه شــماره ملــی  35559474752ششــدانگ يكقطعــه زميــن مزروعــی بــه مســاحت  15014/43متــر مربــع پاک
***
اصلــی واقــع در بخــش  4اهــرم
 617فرعــی از 1493
بشــماره شناســنامه  327صــادره از بوشــهر
فرزنــد بهمــن
رديــف  -11خانــم ماهــزاده عبــدی پــور
بــه شــماره ملــی  3500633641ششــدانگ يكقطعــه زميــن مزروعــی بــه مســاحت  10939/18متــر مربــع
پــاک  618فرعــی از  1493اصلــی واقــع در بخــش  4اهــرم ***
تاريخ انتشار نوبت اول  1400/07/ 3:تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/07/ 18:

عيسي رضايي  -رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان تنگستان 2657

آگهی آرا هيات حل اختالف موضوع ماده يک قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجــرای مــاده  3قانــون و مــاده  13آييــن نامــه اجرايــی قانــون يــاد شــده اســامی افــرادی كــه اســناد عــادی يــا رســمی انــان در
هيــات مســتقر در اداره ثبــت اســنادو امــاک بجنــورد مــورد رســيدگی و تائيــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع عمومــی در دو نوبــت
بــه فاصلــه  15روز در دو نشــريه آگهــی هــای ثبتــی ( كثيراالنتشــار و محلــی ) بشــرح ذيــل اگهــی ميگــردد .بخــش دو بجنــورد
پــاک  171اصلــی اراضــی ســوهانی  -1ششــدانگ يكبــاب منــزل مســكونی پــاک  184فرعــی از  171اصلــی فــوق بــه مســاحت
 229/93متــر مربــع ابتياعــی اقــای قاســم قاســمی از محــل مالكيت رســمی غامعلــی پور رمضــان برابــر رای شــماره 1400-1590
مورخــه  1400/06/12كاســه  99-0424لــذا بدينوســيله بــه فروشــندگان و مالكيتــن مشــاعی و اشــخاص ذينفــع در ارای اعــام
شــده ابــاغ ميگــردد چنانچــه اعتراضــی داريــد بايــد از تاريــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاريــخ الصــاق در محــل تــا دومــاه
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــك تســليم و رســد اخــذ نماينــدذ معترضيــن بايــد ظــرف مــدت يكمــاه از تاريــخ
تســليم اعتــراض مبــادرت بــه تقديــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماينــد و گواهــی تقديــم دادخواســت بــه اداره ثبــت
محــل تحويــل دهنــد در صورتيكــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد معترضيــن گواهــی تقديــم دادخواســت بــه دادگاه
عمومــی محــل ارائــه ننمايــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالكيــت مانــع از مراجعــه
متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود  3356 .م الــف تاريــخ انتشــار نوبــت اول  1400/07/03تاريــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/07/18 :

عليخان نادری – رئيس اداره ثبت اسناد امالك منطقه يک بجنورد 2656

آگهی فقدان سند مالكيت

نظــر بــه اينكــه آقــای گل محمــد همتی فــر به اســتناد اوراق استشــهاديه
جهــت دريافــت ســند مالكيــت المثنــی نوبــت اول بــه ايــن اداره مراجعــه
نمــوده و مدعــی اســت ســند مالكيت ششــدانگ پــاک  881فرعــی از 71
اصلــی بخــش نــه مشــهد مفقــود شــده اســت بــا بررســی دفتــر امــاک
معلــوم شــد مالكيــت نامبــرده در ذيــل دفتــر امــاک  1453صفحــه
 326شــماره ثبــت  271711ثبــت و ســند مالكيــت بــه شــماره 294487
صــادر گرديــده اســت دفتــر امــاک بيــش از ايــن حكايتــی نــدارد لــذا بــه
اســتناد مــاده  120آئيــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب يــك نوبــت آگهــی
و متذكــر مــی گــردد هــر كــس نســبت بــه ملــك مــورد آگهــی معاملــه
ای انجــام داده يــا مدعــی وجــود ســند مالكيــت نــزد خــود مــی باشــد
بايســتی ظــرف مــدت ده روز از تاريــخ انتشــار آگهــی اعتــراض كتبــی
خــود را بــه پيوســت اصــل ســند مالكيــت يــا ســند معاملــه رســمی بــه
ايــن اداره تســليم نمايــد بديهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض
در مهلــت مقــرر و يــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالكيــت يــا
ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت المثنی و تســليم
ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد  893 .م الــف
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه پنج مشهد – حميدرضا افشار 2659

جانشین رونالد کومان مشخص شد؟

بازگشت تیکی تاکا؛ اسطوره برای
نجات بارسا میآید
از ژاوی به عنوان اصلیترین شانس جانشینی
رونالد کومان در بارسلونا نام برده میشود.
به گزارش ورزش سه ،به نظر میرسد که رونالد
کومان رفتهرفته به پایان کار خود در بارسلونا
نزدیک میشود و اصال بعید نیست که طی روزها
و هفتههای آتی سرمربی هلندی از هدایت بلوگرانا
کنار گذاشته شود .در این بین اما از ژاوی به عنوان
محتمل ترین گزینه برای جانشینی کومان نام برده
میشود .او از همه فاکتورهای الزم برای نشستن
روی نیمکت بارسا برخوردار است؛ دیانای بارسا،
سبک بازی ،شناخت هواداران و ...همه چیزهایی
است که در ژاوی مشاهده می شود.
با این حال در مورد حضور ژاوی روی نیمکت
بارسلونا سه مسئلهای بسیار مهم وجود دارد که در
اینجا به آن اشاره می کنیم.
 -1ژاوی نمیخواهد به همکارش خیانت کند
اول اینکه ژاوی هرگز نمیخواهد که به خاطر
او فشاری روی رونالد کومان وارد شود .در واقع
ژاوی سرمربی هلندی را اسطوره باشگاه بارسلونا
می داند و به نوعی دوست ندارد که حضور او به
عنوان جانشین کومان خیانت برداشت شود .در
واقع ژاوی از دوحه تمام تحوالت موجود در باشگاه
بارسلونا را مشاهده می کند اما همانطور که گفته
شده اصال نمی خواهد فشار بیش از حد روی
کومان وارد شود.
 -2تعامل با خوان الپورتا
مسئله دوم به رابطه الپورتا و ژاوی برمیگردد.
این دو با یکدیگر دوست هستند و از رابطه خوبی
برخوردارند .ویکتور فونت ،رقیب الپورتا در راه
ریاست باشگاه بارسلونا همواره از ژاوی به عنوان
یکی از سالح های انتخاباتی خود نام می برد .اما
الپورتا باید به این موضوع توجه داشته باشد که
ژاوی هیچ گاه به حمایت از فونت نپرداخت .از
طرفی دیگر اهمیت ندارد که زمانی جوزپ بارتومئو
به دنبال آوردن ژاوی به بارسا بوده و او این پیشنهاد
را رد کرده است چرا که حاال شرایط کامال ً جدید و
متفاوت است.
 -3مذاکره با سران قطری السد
فاکتور سوم که باید به آن توجه داشت به سران
قطری باشگاه السد برمیگردد .ژاوی اخیرا ً قرارداد
خود را تا سال  2023یعنی بعد از جام جهانی
قطر با السد تمدید کرد و او و خانواده اش کامال ً
از حضور در این کشور آسیایی راضی هستند.
ژاوی همچنین اخیرا ًنتایج بسیار خوبی هم با السد
کسب کرده و اوضاع خوبی را در لیگ ستارگان قطر
را تجربه میکند.با این حال اگر بارسلونا تصمیم
نهایی خود را برای به خدمت گرفتن ژاوی اتخاذ کند
به نظر میرسد که آنها کار دشواری برای راضی
کردن سران قطری پیش رو نخواهند داشت .در
واقع ژاوی رابطه بسیار خوبی با سران باشگاه السد
دارد و بعید به نظر می رسد که مشکلی در این
زمینه وجود داشته باشد.

آگهــی مــاده  3قانــون تعييــن تكليــف اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مشــاعی هيــأت حــل
اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه يــك قــم تصرفــات مالكانــه مفــروزی متقاضيــان پرونــده
تشــكيلی طبــق قانــون مذكــور را براســاس گــزارش كارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح
ذيــل تأييــد نمــوده انــد.
 -1رای شــماره  140060330001003518مربــوط بــه پرونــده كاســه  1399114430001001321مربــوط بــه
تقاضــای آقــای محمــد رضــا عباســی رهقــی فرزنــد تقــی در ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 105
مترمربــع پــاک شــماره  10446اصلــی واقــع در قــم بخــش يــك حــوزه ثبــت ملــك اداره يــك قــم (ســندمالكيت
مشــاعی صــادره در دفتــر  378صفحــه  125بــه موجــب ســند قطعــی بــه شــماره  29137مــورخ  1385/06/16دفتــر
خانــه  24قــم) (م الــف )11253
 -2رای شــماره  140060330001003787مربــوط بــه پرونــده كاســه 1399114430001002269مربــوط بــه
تقاضــای آقــای علــی عســكر شــيری احمــد آبــادی فرزنــد غامحســين در ششــدانگ يــك باب ســاختمان به مســاحت
 80مترمربــع پــاک شــماره  9458/1اصلــی واقــع در قــم بخــش يــك حــوزه ثبــت ملــك اداره يــك قــم (ســند قطعی
بــه شــماره  4959مــورخ  52/08/17دفترخانــه  19قــم) (م الــف )11254
 -3رای شــماره  140060330001004164مربــوط بــه پرونــده كاســه 1400114430001000451مربــوط بــه
تقاضــای خانــم بشــری اســدی پــور فرزنــد احمــد در ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت  125/50مترمربــع
باســتثنا ثمينــه اعيانــی پــاک شــماره  2820اصلــی واقــع در قــم بخــش يــك حــوزه ثبــت ملــك اداره يــك قــم (بــه
موجــب ســند قطعــی شــماره  1973مــورخ  1383/04/22دفترخانــه  31قــم و ســند مشــاعی صــادره در دفتــر 471
صفحــه  263و دفتــر  5صفحــه ( )125م الــف )11255
 -4رای شــماره  140060330001002798مربــوط بــه پرونــده كاســه 1399114430001000837مربــوط
بــه تقاضــای آقــای جــواد يــزدی زادگان فرزنــد حســين در ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 349/29
مترمربــع پــاک شــماره  10275اصلــی واقــع در قــم بخــش يــك حــوزه ثبــت ملــك اداره يــك قــم (ســندمالكيت
مشــاعی صــادره در دفتــر  595صفحــه  53بــه موجــب ســند قطعــی 136087مــورخ  1399/07/15دفتــر خانــه 5
قــم) (م الــف )11275
 -5رای شــماره  140060330001003798مربــوط بــه پرونــده كاســه 1399114430001001662مربــوط بــه
تقاضــای آقــای جعفــر دخانچــی فرزنــد عبدالــه در 407ســهم مشــاع از  444ســهم ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان
بــه مســاحت ششــدانگ  444/34مترمربــع پــاک شــماره  10250/167اصلــی واقــع در قــم بخــش يــك حــوزه ثبــت
ملــك اداره يــك قــم (ســندمالكيت مشــاعی صــادره در دفتــر  158صفحــه  58بــه موجــب ســند قطعــی بــه شــماره
 10400مــورخ  1363/11/03دفتــر خانــه  17قــم وســند قطعــی  120629مــورخ  1399/12/03دفترخانــه 2قــم) (م
الــف )11276
 -6رای شــماره  140060330001003799مربــوط بــه پرونــده كاســه 1399114430001001663مربــوط بــه
تقاضــای خانــم كبــری طباطبائــی قمــی فرزنــد ســيد محمــود در در 37ســهم مشــاع از  444ســهم ششــدانگ يــك
بــاب ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ  444/34مترمربــع پــاک شــماره  10250/167اصلــی واقــع در قــم بخــش
يــك حــوزه ثبــت ملــك اداره يــك قــم (ســندمالكيت مشــاعی صــادره در دفتــر  158صفحــه  58بــه موجــب ســند
قطعــی بــه شــماره  10400مــورخ  1363/11/03دفتــر خانــه  17قــم وســند قطعــی  120629مــورخ 1399/12/03
دفترخانــه 2قــم) (م الــف )11277
 -7رای شــماره  140060330001001227مربــوط بــه پرونــده كاســه 1399114430001001909مربــوط بــه
تقاضــای خانــم حيــات هالــی نســب فرزنــد وهــاب در ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت  89/11مترمربــع
پــاک شــماره  7032اصلــی واقــع در قــم بخــش يــك حــوزه ثبــت ملــك اداره يــك قــم (مبايعــه نامــه عــادی
خريــداری مــع الواســطه از طاهــره قشــاقی صــادره در دفتــر  11صفحــه ( )473م الــف )11281
مــورد تأييــد قــرار گرفتــه و از آنجائيكــه مقــرر گرديــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالكيت
رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالكيــن مشــاعی مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذينفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاريــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه يــك قــم تســليم و رســيد آن را اخــذ و ظــرف يكمــاه پــس از تســليم
اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقديــم و گواهــی آن را بــه ايــن
اداره تحويــل نماينــد الزم بــه توضيــح اســت كــه صــدور ســند براســاس قانــون مذكــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه
دادگاه نخواهــد بــود.
(ايمان و ابتكار)
نوبت اول1400/07/03 :
نوبت دوم1400/07/18 :
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1400/05/24 - 140060318019002907هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك تالــش تصرفــات مالكانه
بامعــارض متقاضــی آقــای پرويــز حســين زاده فرزنــد خالــق به شــماره شناســنامه  223صــادره از تالش در ششــدانگ
يكبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  310/04مترمربــع پــاک فرعــی  403از  22اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پاک
 33واقــع در قريــه هرنــدان بخــش  28گيــان خريــداری از مالــك رســمی آقــای حبيــب جمشــيدی محــرز گرديــده
اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــی بــه
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــی تقديــم نماينــد بديهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد  907/535 .م الــف تاريــخ انتشــار نوبــت اول
 1400/06/20 :تاريــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/07/03
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

برابــر ارا صــادره هيــات  /هياتهــای موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان كاچــای تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده اســت
لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــاک مــورد تقاضــا بشــرح زيــر بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند
مــی تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ
رســيد ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايی تقديــم نماينــد  .خانم
مريــم مهــدوی چافجيــری فرزنــد محمــود بــه شــماره شناســنامه  16صــادره از نوشــهر و كدملــی  2279669102بــه
صــورت شــش دانــگ اعيــان يــك قطعــه زميــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  512مترمربع پــاک 3493
فرعــی از  311اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  554فرعــی از  311اصلــی واقــع در قريــه شــيخ زاهــد محلــه
خريــداری از مالــك رســمی  :وراث محمــد افراســياب زاده اميــری بديهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد م الــف  1789تاريــخ انتشــار نوبــت اول  :يك
شــنبه  1400/07/03تاريــخ انتشــار نوبــت دوم  :يــك شــنبه 1400/07/18
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مفقودی

شناســنامه مالكيــت خــودروی وانــت مــزدا  1600مــدل  370بــه شــماره انتظامــی  154س  23ايــران 56
و شــماره موتــور  194195و شــماره شاســی  70604776متعلــق بــه شــهرداری تالــش مفقــود و از درجــه
2650
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالكيــت خــودروی ســواری سيســتم رنــو تيــپ تنــدر  90Aبــه رنــگ ســفيد شــيری روغنــی مــدل
 1395بــه شــماره انتظامــی  136ه  98ايــران  99و شــماره موتــور  10016216RR037251و شــماره شاســی
2647
 NAALSRBYWGA524668مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

