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بازگشت ایران به صدر جدول با هدیه بزرگ تکنولوژی

تاختوتاز و یوزهای ایرانی

به گزارش مهر ،دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و امارات در مرحله انتخابی جام
جهانی روز پنجشنبه در ورزشگاه زعبیل شهر دبی برگزار شد که این دیدار با برتری
یک بر صفر ایران به پایان رسید .مهدی طارمی ( )۷۰برای ایران گل زد.
تیم ملی ایران با ترکیب علیرضا بیرانوند ،محمدحسین کنعانی زادگان و شجاع
خلیل زاده ،صادق محرمی ،امید نورافکن ( ۴۶علی قلی زاده) ،وحید امیری ،سعید
عزت اللهی ،احمد نورالهی ( ۸۵میالد سرلک) ،سردار آزمون ( ۹۴کریم انصاریفرد)،
علیرضا جهانبخش ( ۷۸احسان حاجی صفی) و مهدی طارمی به میدان رفت .امید
نورافکن تنها بازیکن اخطاری ایران در این دیدار بود.
این دیدار در شرایطی آغاز شد که برخی اعتقاد داشتند حریف حرف خاصی
برای گفتن نخواهد داشت اما امارات سفیدپوش در دقایق ابتدایی بازی نمایش
خوبی داشت و در چند موقعیت تا نزدیک دروازه ایران هم جلو آمد اما نتوانست
دروازه بیرانوند را تهدید کند.
ملی پوشان قرمز پوش کشورمان اما با میل تهاجمی بیشتر کار را شروع کردند و
هر چند تا پشت محوطه جریمه حریف خوب پیش میآمدند اما نتوانستند خطر
جدی را ایجاد کنند.
تا دقیقه  ۲۰دو تیم نتوانستند خطر جدی روی دروازهها ایجاد کنند و بیشتر توپ
در میانه زمین و پشت محوطه جریمه تیمها در جریان بود .با این حال تمایل
شاگردان اسکوچیچ برای رسیدن به گل بیشتر از میزبان بود.
در دقیقه  ۲۵امارات صاحب یک ضد حمله خوب شد اما توپ در شرایطی درون
محوطه جریمه به خلیل ابراهیم رسید که تعادل الزم برای ضربه زدن را نداشت و
ضربه سر او از کنار دروازه به بیرون رفت.
در دقیقه  ۲۹مهدی طارمی میتوانست کار گروهی خوب ملی پوشان ایران را
به گل تبدیل کند اما در زدن ضربه آخر کم دقت بود .در این صحنه نورافکن از
جناح چپ پایه گذار حمله تاثیرگذاری شد و سردار آزمون توپ ارسالی را با سر
برای طارمی آماده کرد اما این بازیکن نتوانست ضربه نهایی را به توپ وارد کند.
دقیقه  ۳۸ایران میتوانست به گل برسد اما مهدی طارمی که تا این دقیقه در
زدن ضربات آخر کم دقت بود بازهم نتوانست توپ ارسالی را به سمت دروازه بزند.
البته او در موقعیت آفساید بود و حتی اگر این توپ هم به گل تبدیل میشد از
سوی داور استرالیایی مورد قبول واقع نمیشد.
دقایق پایانی نیمه اول مثل دقایق قبل پیگیری شد و هر چند تیم ملی ایران
تمایل بیشتری برای رسیدن به گل داشت اما افت مشهودی که در این تیم نسبت
به دو دیدار گذشته وجود داشت اجازه نداد تا دروازه امارات به طور جدی تهدید
شوند.
با شروع نیمه دوم دراگان اسکوچیچ دست به تغییر ترکیب تیمش زد و علی قلی
زاده را به جای نورافکن به زمین فرستاد تا با این تغییر هجومی بتواند سیستم منظم
تیم امارات را دچار اختالف کند و به گل برسد.
در دقیقه  ۵۹و در حالی که ایران تیم برتر میدان بود و حمالتی را روی دروازه
حریف پی ریزی میکرد امارات صاحب یک ضد حمله شد که غفلت مدافعان
باعث تک به تک شدن خلیل زاده با مهاجم حریف شد و او چارهای جز خطا
نداشت تا با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شود.
در حالی که بازیکنان امارات آماده زدن ضربه ایستگاهی بودند مجددا ً داور
ویدئویی صحنه را بررسی کرد و از سوی داور اعالم شد که بازیکن امارات در
آفساید بوده است .به این ترتیب شجاع خلیل زاده به زمین برگشت و ضربه
ایستگاهی هم از امارات گرفته شد.
دقیقه  ۷۰ثمره ماندن شجاع خلیل زاده در زمین مشخص شد و سردار آزمون
که قرار بود تعویض شود در زمین ماند و با پاسی تماشایی مهدی طارمی را پشت
محوطه جریمه صاحب توپ کرد و در حالی که دروازه بان امارات خروج اشتباهی
کرده بود ،مهاجم پورتو با ضربهای دقیق دروازه حریف را باز کرد.
در  ۱۰دقیقه پایانی تیم ملی ایران تالش کرد فشار روی بازیکنان حریف را از
زمین حریف انجام دهد تا فشاری روی دروازه بیرانوند وارد نشود .با این حال
اماراتیها حمالت خود را افزایش دادند تا در زمین خودشان شکست نخورند.

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

برابــر رای شــماره  1400/5233هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بهشــهر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی
خانــم فهیمــه عســکری رباطــی فرزنــد تقــی در ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  269/23متــر مربــع قســمتی از 558
فرعــی از  49اصلــی بــه شــماره کالســه  99/657واقــع در اراضــی خلیــل
شــهر بخــش  17ثبــت بهشــهر محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  14روز آگهــی میشــود در صورتیکــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند میتوانند
از تاریــخ 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 مالکیت
صــادر خواهــد شــد /.شناســه آگهــی  1197488 :تاریــخ انتشــار نوبــت اول:
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم1400/07/17 :
1400/07/03
محمد مهدی قلیان – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر
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تیم ملی فوتبال ایران که در دو دیدار ابتدایی مرحله انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر برابر تیم های سوریه و عراق به پیروزی رسیده بود ،در سومین دیدار
برابر امارات هم به پیروزی رسید.

شاگردان
اسکوچیچبا
این پیروزی ۹
امتیازیشدند
و صدر جدول
را از کره جنوبی
گرفتند تا جدال
روز  ۲۰مهر
این دو تیم در
ورزشگاه آزادی
از اهمیت و
حساسیت دو
چندانیبرخوردار
شود
در دقیقه  ۸۸مهدی طارمی وارد محوطه جریمه امارات شد و توسط مدافعان
این تیم سرنگون شد تا داور استرالیایی به نشانه پنالتی در سوت خود بدمد .سردار
آزمون پشت توپ ایستاد و این ضربه را به جایی زد که گلر حریف ایستاده بود و
توپ را مهار کرد.
تیم ملی فوتبال ایران در دقایق وقت اضافه هم میتوانست به گل دوم دست
پیدا کند اما طارمی که در دقایق پایانی موتورش روشن شده بود نتوانست به این
مهم دست پیدا کند.
شاگردان اسکوچیچ با این پیروزی  ۹امتیازی شدند و صدر جدول را از کره
جنوبی گرفتند تا جدال روز  ۲۰مهر این دو تیم در ورزشگاه آزادی از اهمیت و
حساسیت دو چندانی برخوردار شود.
رکورد تاریخی تیم ملی فوتبال ایران
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی برابر امارات به یک رکورد تاریخی دست پیدا کرد.
تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار خود در مرحله انتخابی جام جهانی قطر
برابر امارات با تنها گل مهدی طارمی به پیروزی رسید تا یک رکورد تاریخی را از
خود بر جای بگذارد.
تیم ملی ایران که با هدایت دراگان اسکوچیچ به روند رو به رشدش ادامه
میدهد و همچنان روی نوار موفقیت گام برمی دارد ،با پیروزی برابر امارات به
دهمین برد پیاپی دست پیدا کرد.
این رکورد تاریخی در حالی برای تیم ملی ایران به ثبت رسیده است که پیش
بینیها در مورد اسکوچیچ و حضورش در تیم ملی اشتباه در آمد و او توانست
عملکردی بهتر از مربیان قبلی داشته باشد.
لزاده در بازی با امارات
اتفاق عجیب برای تیم ملی ایران و شجاع خلی 
مدافع تیم ملی فوتبال ایران که در دیدار با امارات از زمین اخراج شده بود یک
دقیقه بعد به زمین برگشت!
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره140060309001000539مورخه 1400/04/09کالســه 1399114409001000376موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک منطقــه یــک قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی ســید محمــود موســوی اشــکوری فرزنــد
ســید مرتضــی کدملــی 6319662158صــادره رودســر-رحیم آبــاد ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور به مســاحت
172/38مترمربــع پــالک 51اصلــی بخــش 14قزویــن کــه پــس از الحــاق مــورد تقاضــا بــه ملــک مفــروزی (127فرعی
-51اصلــی بخــش )14تشــکیل یــک قطعــه واحــد را فراهــم آورد در ســهم مالــک متــن قــرار گرفتــه گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی شــود در صورتی که 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 اول 1400/06/29 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/14 :

شعبان عسگری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قزوین

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

برابــر رای شــماره  1140060309001000900مورخــه  1400/06/15کالســه 1399114409001000384
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی
حــوزه ثبــت ملــک منطقــه یــک قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی فاطمــه معــرب خانــی فرزنــد اکبــر
کدملــی 4323270704صــادره قزویــن ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 10907مترمربــع
پــالک 51اصلــی بخــش 14قزویــن کــه در ســهم مالــک متــن قــرار گرفتــه 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 به مــدت دو مــاه اعتــراض خود
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 اول 1400/06/29 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/14 :

شعبان عسگری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قزوین

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای
فاقد سندرسمی حوزه ثبتی میاندورود

نظربــه دســتور مــواد 1و 3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی وســاختمانهای فاقــد
سندرســمی مصــوب 1390/09/20و برابــر رای شــماره  22001907مــورخ  1400/05/23هیــات
قریــه شــهریار کنــده .کالســه  98-287موضــوع مــاده یــک قانونــی مذکــور مســتقردرواحدثبتی
میانــدورود تصرفــات مالکانــه وبــال معــارض متقاضــی معصومــه آذریــان فرزنــد محمــد حســین
نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  171 /94مترمربــع بــه شــماره پــالک ....
قســمتی از ... 17فرعــی  29اصلــی واقــع در قریــه شــهریار کنــده بخــش  4خریــداری بــدون
واســطه از اقــای غــالم آذریــان مالــک رســمی رســمی محــرز گردیــده اســت لذابــه موجــب
مــاده 3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی ومــاده 13
آپیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دونوبــت بــه فاصلــه  15روز ازطریــق ایــن روزنامــه ومحلــی /
کثیراالنتشــار درشــهرها منتشــر ودر روســتاها رای هیــات الصــاق تادرصورتیکــه اشــخاص ذینفع
بــه آرای اعــالم شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــداز تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و درروســتاها
ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــادو مــاه اعتــراض خــود رابــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم
ورســید اخذنماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبت
محــل تحویــل دهــد کــه درایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارایــه حکــم قطعــی دادگاه
اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یامعتــرض  ،گواهــی تقدیــم
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل راارایــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صدور ســندمالکیت
مــی نمایدودرصــدور صنــد مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .تاریــخ انتشــار
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  1400/07/17شناســه 1195891 :
نوبــت اول 1400/07/03

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میاندورود
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای
فاقد سندرسمی حوزه ثبتی میاندورود

نظربــه دســتور مــواد 1و 3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی وســاختمانهای فاقــد
سندرســمی مصــوب 1390/09/20و برابــر رای شــماره  22001907مــورخ  1400/05/23هیــات
قریــه شــهریار کنــده .کالســه  98-287موضــوع مــاده یــک قانونــی مذکــور مســتقردرواحدثبتی
میانــدورود تصرفــات مالکانــه وبــال معــارض متقاضــی معصومــه آذریــان فرزنــد محمــد حســین
نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  171 /94مترمربــع بــه شــماره پــالک ....
قســمتی از ... 17فرعــی  29اصلــی واقــع در قریــه شــهریار کنــده بخــش  4خریــداری بــدون
واســطه از اقــای غــالم آذریــان مالــک رســمی رســمی محــرز گردیــده اســت لذابــه موجــب
مــاده 3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی ومــاده 13
آپیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دونوبــت بــه فاصلــه  15روز ازطریــق ایــن روزنامــه ومحلــی /
کثیراالنتشــار درشــهرها منتشــر ودر روســتاها رای هیــات الصــاق تادرصورتیکــه اشــخاص ذینفع
بــه آرای اعــالم شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــداز تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و درروســتاها
ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــادو مــاه اعتــراض خــود رابــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم
ورســید اخذنماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبت
محــل تحویــل دهــد کــه درایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارایــه حکــم قطعــی دادگاه
اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یامعتــرض  ،گواهــی تقدیــم
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل راارایــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صدور ســندمالکیت
مــی نمایدودرصــدور صنــد مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .تاریــخ انتشــار
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  1400/07/17شناســه 1195878 :
نوبــت اول 1400/07/03

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میاندورود
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آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 14006030900100909مورخــه  1400/06/16کالســه 1399114409001000400موضوع قانون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک
منطقــه یــک قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی عباس هدایتــی فرزنــد حجت الــه کدملــی4322157076
صــادره از قزویــن ششــدانگ دو بــاب دکان و حیــاط پشــتی متصــل بــه آن بــه مســاحت167/06مترمربع پــالک3399
اصلــی بخــش  4شــمالغرب قزویــن کــه در ســهم مالــک متــن قــرار گرفتــه 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 به مــدت دو مــاه اعتــراض خود
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 اول 1400/06/29 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/14 :

شعبان عسگری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قزوین

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و امارات در شرایطی پنجشنبه شب برگزار شد
که در دقیقه  ۵۹شجاع خلیل زاده به دنبال تک به تک شدن مهاجم حریف او را
با خطا سرنگون کرد و با کارت قرمز مستقیم داور اخراج شد.
با این حال برای این که مشخص شود خطا پشت محوطه جریمه بوده است یا
داخل  VARصحنه را بررسی کرد و رای به بیرون بودن خطا داد.
در حالی که بازیکنان امارات آماده زدن ضربه ایستگاهی می شدند ،دوباره VAR
صحنه در آفساید بودن بازیکن امارات را بررسی کرد و لحظاتی بعد داور اعالم کرد
که مهاجم امارات قبل از رسیدن توپ در موقعیت آفساید بوده است.
به دنبال این تصمیم شجاع خلیل زاده که از زمین بیرون رفته بود به زمین
برگشت و سردار آزمون که قرار بود تعویض شود در زمین ماند و چند دقیقه بعد
پاس گل را به طارمی داد.
تساوی عراق و لبنان به سود رقیبان
دیدار تیم های ملی فوتبال لبنان و عراق با تساوی بدون گل به پایان رسید.
در ادامه رقابتهای فوتبال مرحله مقدماتی جام جهانی  ۲۰۲۲در گروه شامگاه
روز پنجشنبه تیم ملی فوتبال عراق به مصاف لبنان رفت و به تساوی بدون گل
دست پیدا کرد.
با این تساوی تیم ملی عراق با کسب  ۲امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی
قرار گرفت و لبنان هم با  ۲امتیاز و شرایط بهتر در رده چهارم قرار گرفته است.
دراگان اسکوچیچ :مجبور بودم یکی ازدستهایم را قطع کنم
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با تمجید از عملکرد شاگردانش به اهمیت پیروزی
برابر امارات اشاره کرد و گفت :هر چند شرایط آب و هوایی روی تیم تاثیرگذاشته
بود اما به آنچه میخواستیم رسیدیم.
دراگان اسکوچیچ پس از این پیروزی از عملکرد بازیکنانش تمجید کرد و گفت:
برابر تیمی که دفاعی بازی میکرد بازی بزرگی را انجام دادیم و توانستیم به پیروزی

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

آگهي تغییرات شرکت طرح و ساخت سازه سنندج شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  2199و شناسه ملي 10610058616

نظــر بــه دســتور مــواد  ۱و  ۳قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مصــوب ،۱۳90/9/۲0امــالک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع
مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و
تصرفــات مالکانــه و بــال معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت
اطــالع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد
امالک متقاضیان واقع در قریه شمع جاران پالک  ۳0اصلی بخش  ۲قشالقی
 ۱۱4۱فرعــی آقــا /خانــم غالمرضــا صالحــی فرزنــد نعمــت الــه نســبت بــه ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  ۳49/۲۸متــر مربــع قســمتی
خریــداری بــدون واســطه بــا واســطه از میتــرا ایــزدی بروجنــی
لــذا بــه موجــب مــاده  ۳قانــون تعیین تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  ۱۳آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه
فاصلــه  ۱5روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و
در روســتاها عــالوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص
ذینفــع بــه آرای اعــالم 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  ۱۳آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی
از امالکــی کــه قبــال 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 باطــالع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه
امــالک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد
حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱400/07/0۳ :تاریخ انتشار نوبت دوم ۱400/07/۱7 :
2821
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شناسه آگهی ۱۱97۳04 :

2593

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

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

برابــر رای شــماره140060309001000899مورخه 1400/06/15کالســه 1399114409001000376موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک منطقــه یــک قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی ســید محمــود موســوی اشــکوری فرزنــد
ســید مرتضــی کدملــی 6319662158صــادره رودســر-رحیم آبــاد ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعی به مســاحت
7776مترمربــع پــالک 51اصلــی بخــش 14قزویــن کــه در ســهم مالــک متــن قــرار گرفتــه 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.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/06/29 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/14 :

آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  ۱40060۳۱۸0۱۲00۱5۲0مورخــه ۱400/06/۱7
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد
رضــا مهــری پیردهــی فرزنــد مرتضــی شــماره شناســنامه  ۱0صــادره از شــفت در پنــج دانــگ مشــاع از
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان احداثــی بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت ۲۱۸/۲۲
متــر مربــع پــالک  ۲6۱9فرعــی مجــزی شــده از پــالک  ۱۸۲واقــع در قریــه قصبــه ســنگ اصلــی  ۲۱بخــش
 ۲۱گیــالن خزیــداری از مالــک رســمی اقایانــو خانــم هــا جمهــور و کاظــم و زینــب و زینــت و فهمیــه
جملگــی میرزائــی قصبــه ( زارع صاحــب نســق ) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب
در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱5روز 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 .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم ارائــه گواهیتقدیــم
دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد  .م
الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  ۱400/07/۱7 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ۱400/0۸/0۱ :

برابــر رای شــماره  1400/06/27 - 140060318018002698هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی پوررمضانــی فرزنــد حســین بــه شــماره ملــی  2219153916در ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت  964/50مترمربــع مفــروز از پــالک  7فرعــی از ســنگ  1اصلی
واقــع در قریــه طالــم بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  756فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک
رســمی محمــد علــی پــور حســن طالمــی 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 اعتراضی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
 1793م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/07/03 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/07/17

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان زنجان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی

شعبان عسگری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قزوین

2594

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

رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر – علی کاظمی پاکدل

2660

مفقودی

گواهینامــه دائمــی صــادره از دانشــگاه گیــالن بــه شــماره  7-103مــورخ  1378/5/6متعلــق بــه اقــای ســعید هدایتــی
فرزنــد ابوالحســن دارای شناســنامه شــماره  19و شــماره ملــی  2669475302صــادره از فومــن متولــد  1352در دوره
تحصیــالت کارشناســی شــبانه دانشــکده علــوم پزشــکی بــا درجــه لیســانس رشــته مهندســی کشــاورزی زراعــت و
اصــالح نباتــات مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .
1170
نوبت اول  1400/03/17 :نوبت دوم  1400/05/17 :نوبت سوم 1400/07/17 :

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب ســمیه میرصــادق فرزنــد مهرعلــی بــه شــماره شناســنامه  9صــادره از اصفهــان در
مقطــع کاردانــی رشــته حســابداری صــادره از واحــد دانشــگاهی آزاد اســالمی بــا شــماره  82109444928مفقــود
گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد .از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد
زاهــدان بــه نشــانی خیابــان دانشــگاه ،دانشــگاه آزاد اســالمی ارســال نمایــد.
2419
نوبت اول :شنبه  1400/06/20نوبت دوم :شنبه  1400/07/03نوبت سوم :شنبه 1400/07/17

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور

2826

آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون ومــاده  ۱۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  ۱۳9960۳۲700۱000۱49هیــات اول/دوم موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی
حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک زنجــان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی حســینیه روســتای رامیــن
بتصــدی گــری اداره اوقــاف فرزنــد بشــماره شناســنامه صــاده از در یــک بــاب عمــارت بــه مســاحت 4۲7.۱0
متــر مربــع پــالک  ۱۳اصلــی واقــع در بخــش  7زنجــان خریــداری از مالــک رســمی حســینیه روســتای
رامیــن محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5روز 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 ،داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی
تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱400/07/۱7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱400/0۸/0۳ :

محمد رضا حسنی  -رئیس ثبت اسناد وامالک

مفقودی

برسیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد :امارات در نیمه اول کامال ًدفاعی بازی
کرد .آب و هوای گرم روی عملکرد بازیکنان ما تأثیر گذاشت چون اکثر بازیکنان
ما از اروپا آمدند.
اسکوچیچ در ادامه از اهمیت پیروزی در این دیدار صحبت کرد و گفت :برای
ما مهم این بود که بتوانیم سه امتیاز این دیدار را به خود اختصاص دهیم که
خوشبختانه رقم خورد و به یک برد خوب و سه امتیاز ارزشمند دست پیدا کردیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در واکنش به بازی امارات نیز گفت :از عملکرد
تیم ملی امارات در این بازی شگفت زده شدم .بعد از این برد خوشحالی نمیکنیم
چون بازی مهمتری مقابل کره جنوبی پیش رو داریم و باید در آن بازی نیز برنده
شویم.
وی در مورد تأثیر برگشتن شجاع خلیل زاده پس از دریافت کارت قرمز مستقیم
از سوی داور استرالیایی گفت :لغو کارت قرمز و بازگشت خلیل زاده باعث شد تا
بازیکنان انگیزه دو چندان بگیرند و با اراده بیشتری بجنگند.
دراگان اسکوچیچ در رابطه با کسب  ۱۰پیروزی متوالی و نه امتیازی شدن در
گروه گفت :من  ۵۳سال دارم و میدانم که نباید با این چیزها خیالم راحت شود.
در فوتبال حافظه وجود ندارد .استراحت خواهیم کرد و به بازی بعدی فکر می
کنیم .در مقایسه با دوره قبل انتخابی ها شروع بهتری داشتیم؛ ولی نباید به این
نتایج دلخوش باشیم.
اسکوچیچ در رابطه با کمک داور ویدیوی گفت :من اگر مجبور به تعویض می
شدم باید یا سردار آزمون را خارج میکردم یا مهدی طارمی را و این یعنی مجبور
بودم یکی از دست هایم را قطع کنم .در ابتدای نیمه دوم بازی را در دست گرفتیم
و صاحب مالکیت توپ شدیم و بعد از آن صحنه  VARبه روال عادی برگشتیم و
موفق شدیم برنده بازی شویم.
تمجید از مهاجم گلزن تیم ملی فوتبال ایران توسط رسانههای پرتغالی
گلزنی مهدی طارمی مقابل امارات مورد ستایش رسانههای کشور پرتغال قرار
گرفت.
تیم ملی فوتبال ایران در حالی موفق به کسب پیروزی یک بر صفر مقابل امارات
شد که مهدی طارمی تک گل این دیدار را به ثمر رساند .مهاجم تیم ملی ایران
در دقایق پایانی نیز موفق به گرفتن پنالتی شد اما سردار آزمون نتوانست آن را
تبدیل به گل کند.
درخشش طارمی در پیراهن شماره  ۹تیم ملی ایران باعث شد تا توئیتر رسمی
باشگاه او در پرتغال از این بازیکن تمجید کند.
باشگاه پورتو پرتغال با انتشار عکسی از طارمی نوشت :طارمی گل پیروزی ایران
مقابل امارات را زد.
همچنین تعدادی از رسانههای محلی پرتغال نیز به بازنشر این خبر پرداختند و
عملکرد طارمی را درخشان توصیف کردند.
مهاجمی که در سه برد اخیر تیم ملی در انتخابی نهایی جام جهانی  ۲۰۲۲موفق
به زدن دو گل شده است تا نشان دهد بی دلیل رویاهای بزرگ انفرادی و تیمی
در لباس پورتو و تیم ملی ایران را دنبال نمیکند.
سردار آزمون به خاطر هدر دادن پنالتی عذرخواهی کرد
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به خاطر از دست دادن پنالتی از مردم عذرخواهی
کرد.
در دقیقه  ۸۸مهدی طارمی وارد محوطه جریمه امارات شد و توسط مدافعان
این تیم سرنگون شد تا داور استرالیایی به نشانه پنالتی در سوت خود بدمد .سردار
آزمون پشت توپ ایستاد و این ضربه را به جایی زد که گلر حریف ایستاده بود و
توپ را مهار کرد.
سردار آزمون بعد از این بازی با انتشار پستی ضمن ابراز خوشحالی از پیروزی
تیم ملی فوتبال ایران برابر امارات نوشت :از این که نتوانستم بیشتر خوشحالتان
کنم عذرخواهی می کنم .امیدوارم بازی بعدی جبران کنم .زنده باد ایران.

خانــم مائــده قریشــی گیلوائــی فرزنــد محمــد دارنــده شــماره شناســنامه  ۲5۸0۲7۱9۱0گواهینامــه موقــت پایــان
تحصیــالت بــه شــماره /۱4۳6/4آ/ص مــورخ  ۱۳95/4/6در مقطــع کارشناســی ناپیوســته رشــته مهندســی بهداشــت
محیــط از دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران مفقــودو از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد نوبــت اول ۱400/06/۲7 :
2531
نوبــت دوم  ۱400/07/06 :نوبــت ســوم ۱400/07/۱7 :

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــي عــادي بطــور فــوق العــاده مــورخ ۱400،06،06
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 خانــم آمنــه رفیعــي بــا کــد ملــي  ۳7۳۲994457بــه ســمت بــازرس اصلــي و خانم اســرابهــرام ولــدي بــا کــد ملــي  ۳7۲006۲759بــه ســمت بــازرس علــي البــدل بــراي مــدت
یــک ســال مالــي انتخــاب شــدند.
-روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري سنندج
آگهي تغییرات شرکت طرح و ساخت سازه سنندج شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  2199و شناسه ملي 10610058616

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومي فــوق العــاده مــورخ  ۱400،06،06تصمیمــات ذیل
اتخاذ شــد :
 ســرمایه شــرکت از مبلــغ  6.000.000.000ریــال بــه مبلــغ  ۱۳.500.000.000ریــالمنقســم بــه  ۳00ســهم  45.000.000ریالــي بــا نــام از محــل پرداخــت نقــدي توســط
ســهامداران  ،کــه بموجــب گواهــي بانــک تجــارت ،شــعبه خیابــان پاســداران ســنندج ،بــه
شــماره  55،۱۱0۲0،5۸مورخــه ۱400،06،06پرداخــت گردیــده اســت  ،افزایــش یافــت و
مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گردیــد

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري سنندج

آگهي تغییرات شرکت مرغ واروک شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  490و شناسه ملي 10610031965

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  ۱400،05،0۲تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد :
-۱آقــاي هوشــیار ذکــري بــا کــد ملــي  66۱96۳44۱۳:بــه ســمت رئیــس هیئت
مدیره
 -۲آقــاي اردشــیر عظیمــي نیــا بــا کــد ملــي  ۳7۳۲۳۱۳۸۱6 :بــه ســمت نائــب
رئیــس هیئــت مدیــره
 -۳آقــاي نویــد زهتابــي بــا کــد ملــي  ۳7۳۲۲۸5۱۲۱ :بــه ســمت عضــو اصلــي
هیئــت مدیــره
-4آقــاي هومــن زهتابــي بــا کــد ملــي  ۳7۲00۳7۳۸۱ :بــه ســمت عضــو اصلــي
هیئــت مدیره
-5خانــم طاهــره ذکــري بــا کــد ملــي  ۳7۳۲۲6۸667 :بــه ســمت عضــو اصلــي
هیئــت مدیــره
-6آقاي رامبد صابري با کد ملي  ۳760۱۲46۳۱ :به سمت مدیر عامل
 کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد آور شــرکت بــا امضــاء مشــترک رئیــسهیئــت مدیــره و مدیــر عامــل در غیــاب رئیــس هیئــت مدیــره بــا امضــاء نائــب
رئیــس همــراه و مدیــر عامــل بــا مهــر شــرکت داراي اعتبــار مــي باشــد .

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري سنندج

آگهی آرا هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تكلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجــرای مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه اجرایــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی کــه اســناد عــادی یــا
رســمی انــان در هیــات مســتقر در اداره ثبــت اســنادو امــالک بجنــورد مــورد رســیدگی و تائیــد قــرار گرفتــه جهــت
اطــالع عمومــی در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱5روز در دو نشــریه آگهــی هــای ثبتــی ( کثیراالنتشــار و محلــی ) بشــرح
ذیــل اگهــی میگــردد .بخــش دو بجنــورد پــالک  69اصلــی اراضــی صــدر ابــاد  -۱ششــدانگ یکبــاب ســاختمان پــالک
 ۱60فرعــی از  ۱69اصلــی فــوق بــه مســاحت  ۲۸5/۳5متــر مربــع ابتیاعــی اقــای عباســعلی یزدانــی از محــل مالکیــت
رســمی غالمحســین حمایلــی برابــر رای شــماره  ۱400-۱۲9۸مورخــه  ۱400/05/۱۲کالســه  99-0۱99لــذا بدینوســیله
بــه فروشــندگان و مالکیتــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعــالم شــده ابــالغ میگــردد چنانچــه اعتراضــی داریــد
بایــد از تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دومــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل
وقــوع ملــک تســلیم و رســد اخــذ نماینــدذ معترضیــن بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد
در صورتیکــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد معترضیــن گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل
ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر
بــه دادگاه نخواهــد بــود ۳۳۸۱ .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  ۱400/06/۳0تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ۱400/07/۱7 :

علیخان نادری – رئیس اداره ثبت اسناد امالک منطقه یک بجنورد
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آگهی فقدان سندمالكیت پالک 1664،1451

نظربــه اینکــه خانــم محبوبــه مقاتلــی باتســلیم دوبــرگ استشــهادگواهی شــده مدعــی اســت کــه ســندمالکیت ششــدانگ
پــالک ۱644،۱45۱واقــع درمحمدابادبخــش 5خورمــوج بــه شــماره ســریال ۲6۳0۸7کــه به نــام حیدرمقاتلــی صادرگردیده
ســپس بــه موجــب ســندقطعی شــماره 9۳،۳،۲5_7۳47دفتراسنادرســمی 77خورمــوج بــه محبوبــه مقاتلــی انتقــال قطعی
یافتــه اســت کــه بــه علــت جابجایــی مفقودگردیــده وپــس ازجســتجوی کامــل یافــت نگردیــده اســت مراتب طی بخشــنامه
ی مورخــه ۱400،06،۳0بــه کلیــه دفاتــر اســناد رســمی سراســر کشــور ابــالغ گردیــده اســت لذادراجــرای تبصــره یــک
اصالحــی مــاده ۱۲0اییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــالع عمــوم آگهــی مــی شــودتاهرکس مدعــی انجــام معاملــه
یاوجودســندمالکیت نزدخودمــی باشــدظرف مــدت ۱0روزازتاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خودراکتبــا بــه ایــن اداره
تســلیم دارددرغیرایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت مقــرر قانونــی وعــدم واخواهــی ســندمالکیت المثنــی بــه نــام
مالــک صادرخواهدشدوســندمالکیت قبلــی بــه شــماره ســریال ۲6۳0۸7ازدرجــه اعتبارســاقط خواهدشــد

امیرعباس ترجمان  -رییس واحدثبتی شهرستان دشتی ازطرف علیرضادرخشان

تاریخ انتشار ۱400،07،۱7

