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ویایآر آوردیم و صد انگ زدند

درگیری خونین در مسابقات کشتی
اردبیل!

فریادهای عزیزی خادم ،خطاب به مخاطب خاص
به گزارش ورزش سه ،شهاب الدین عزیزی خادم رئیس
فدراسیون فوتبال ایران در کانون مربیان حضور یافت و در حالی
که پشت میکروفن و روی استیج قرار داشت ،صحبتهای نسبتا
طوالنی را انجام داد.
او در این سخنرانی به ماجرای وی ای آر اشاره میکند و
میگوید که از بین  ۱۵شرکت که دارای الیسنس بودند ،فقط
یکی برای حضور در ایران اعالم تمایل کرد که به گفته او پس از
امضای قرارداد «صد انگ زدند».
او که از اواسط صحبتهایش با صدای بلند درباره مشکالت
فدراسیون فوتبال صحبت میکرد ،با کنایه نسبت به برخی موارد
موضع گیری کرده و از تالش برخی افراد برای تعطیلی اردوی
بانوان گفته است.
مشروح صحبتهای رئیس فدراسیون فوتبال ایران را
میخوانید:
وی ای آر آوردیم و صد انگ زدند
دیپلماسی در باالترین سطح که رئیس فیفا باشد ،در اینجا
اصال شخص معنا ندارد .مگر عزیزی خادم هست؟ عزیزی خادم
نماینده ایران است .اگر امروز اینفانتینو به ایران میآید برای
ایران است .همه باید به اسم ایران افتخار کنیم .فوتبالی که
یک ساختمان از خودش نداشته و ندارد را همه برایش مدعی
میشوند .ما باید یاد بگیریم که بتوانیم فضایی را ایجاد کنیم برای
جام جهانی که کنارمان (نزدیکمان) است .ما قرارداد چهار ساله
بستهایم؛ از پرواز اختصاصی و ...که البته وظیفه ام است .مردم
جانشان را برای این کشور دادهاند .یک خانواده یک نفر داشته و
وجودش یک پسر بوده برای مملکت داده و من خجالت میکشم
این حرفها را بزنم اما همین دلیلی است که ما میتوانیم ،همه
جامعه فوتبال .تخریب کردن و حرف زدن راحت است ،به عمل
کار برآید .هر کسی میخواهد با آمار و ارقام بیاید و من قانعش
کنم یا او ما را قانع میکند یا ما او را .بهترین گفتار ،عملکرد
است .االن در فضایی قرار گرفتیم که همه یاد بگیریم به ایران
افتخار کنیم ،کمک کنیم و راه را باز کنیم .ما وظیفه داریم .عمر
مثل برق و باد میگذرد .فدراسیون فوتبال چه کاری باید انجام
میداد که نداده؟  VARمیآوری ،میخواهند صد تا انگ بزنند.
برای هزینه های  VARهر نفر چیزی حدود  ۱۰هزار یورو باید
هزینه بدهد و بیانیه هم دادند .چهل داور ما االن باید بروند
و اگر نروند حذفشان میکنند .مسئولیت این کار با چه کسی
است؟ پاسخ بدهند.
فقط یک شرکت برای  VARمیآمد
متاسفانه جامعه فوتبال هم بعضی جاها سکوت میکند.
 ۱۵شرکت در استاندارهای فیفا بودند و گفتند غیر از  ۱۵تا
نمیتوانی برداری ۱۴ .تا از آنها نمیآمدند .برای چه این شرکت
آمده؟ برای چهار بازی که بتوانیم داورها را آموزش بدهیم .بعد
از آن هم بتوانیم این فضا را ایجاد کنیم که ببینیم خدمات آن
درست است؟
شاید یک قرارداد تاریخی امضا کنیم
همه باید به اسم ایران افتخار کنیم .هر چه داریم به لطف
الهی از ایران عزیز است .باالی  ۲۰۰تا  ۲۵۰میلیارد دالر سرمایه
گذاری کردهاند ۲۰۰ ،میلیارد دالر در زیرساخت ها در قطر
ولی  ۷۰-۶۰میلیارد هم زیرساخت های غیر فوتبالی .به یکی از
دوستان میگفتم ،با تمام احترامی که قائل شدم و الحمدالله

رئیس فدراسیون فوتبال ایران در کانون مربیان صحبتهای تند و تیزی را درباره مخالفان خود انجام داد.

همه باید به اسم
ایران افتخار
کنیم .هر چه
داریم به لطف
الهی از ایران
عزیز است
م نامهای امضا شد تیم بسیار سنگین و مجربی را گذاشتیم
تفاه 
که برنامهریزی میکنند و انشاالله ظرف دو ماه آینده و حتی
شاید کمتر به یک قرارداد تاریخی تبدیل میشود .قراردادی در
تمام حوزه ها و تمام امکانات .فقط ما بتوانیم خودمان را به
دوحه برسانیم ،اسکان ،تغذیه و تیم ملی ما از همه چیز استفاده
میکند .اتفاقا یک بخشی از آن آموزش است که همه مربی های
ما استفاده کنند .فدارسیون باید چه کار میکرد؟ باید دیپلماسی
میکرد که انجام داده .باید نتیجه میگرفت که گرفته .باید
حفظ وضع موجود میکرد که کرده .باید فوتبال بانوان به سمتی
میرفت که علیرغم مشکالتی که از قبل بوده و همه هم آگاه
هستند و خیلیها لب باز نمیکردند و حاضر نبودند در این
حوزه قدم بردارند .حتی بعضی از نقش مخربشان هم دست
برنداشتند .فدراسیون باید چه کار میکرد؟
چرا میخواهید اردوی بانوان را تعطیل کنید؟
همه یاد گرفتهاند یک لطمه به منافع ملی میزنند .یک جاهایی
ما الگو هستیم و باید فضا بدهیم که این فضای حرص و حسادت
رخت ببندد .حتی اگر ایراد هم باشد مگر ایراد را جار میزنند؟ ما
که  ۵۰۰سال پیش نبودیم .این فوتبال اکنون آمده .در  ۹-۸ماه

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آویــن طراحــان نهاونــد
درتاریــخ  1400،07،22بــه شــماره ثبــت  69040بــه شناســه ملــی
 14010422765ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع
فعالیــت :طراحــی و ســاخت اپلیکیشــن هــای موبایــل و نــرم افزارهــای
رایانــه ای ،طراحــی و پیــاده ســازی ســایت اینترنــت و خدمــات میزبانــی
و خدمــات جانبــی مربــوط بــه آنهــا ،مشــاوره و نظــارت فنــی بــر اجــرای
طــرح هــای انفورماتیکــی ،طراحــی و پشــتیبانی و راه انــدازی شــبکه
هــای کامپیوتــری ،اجــرای اتوماســیون اداری و صنعتــی ،طراحــی
سیســتم هــای رایانــه ای ،خریــد و فــروش قطعــات و ملزومــات مربــوط
بــه رایانــه و شــبکه تعمیــر و پشــتیبانی سیســتمهای ســخت افــزاری
کامپیوتــری ،اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکت هــای معتبــر داخلــی و
خارجــی ،ایجــاد شــعب و دفاتــر نمایندگــی در زمینــه موضــوع فعالیــت
شــرکت ،عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی جهــت انجــام
خدمــات فــوق الذکــر ،دریافــت وام و تســهیالت مالــی و اعتبــاری اعــم از
ارزی و ریالــی بــرای شــرکت ،شــرکت در همایــش هــا و کنفرانــس هــا،
فعالیــت در زمینــه کلیــه امــور رایانــه ای شــامل ســخت افــزار و نــرم
افــزار بــه اســتثنای نــرم افزارهــای فرهنگــی و هنــری ،ارائــه و پشــتیبانی
نــرم افزارهــای ســفارش مشــتری ،تهیــه و تولیــد انــواع نــرم افزارهــای
تخصصــی و کاربــردی بــه اســتثنای نــرم افزارهــای فرهنگــی ،خریــد و
فــروش و مشــاوره و طراحــی ،تســت و تحویــل و نصــب فیبرهــای نــوری
و سیســتم هــای حفاظــت الکترونیکــی و دوربیــن هــای مــدار بســته و
پشــتیبانی و مشــاوره بازاریابــی غیــر هرمــی و غیــر شــبکه ای و مشــاوره
فنــاوری اطالعــات ،اجــرا و پشــتیبانی فنــی سیســتم هــای رایانــه
ای ،ارائــه کلیــه فعالیتهــای تجــاری و خدمــات بازرگانــی در زمینــه
خریــد و فــروش و خدمــات پــس از فــروش ،صــادرات و واردات کلیــه
کاالهــای بازرگانــی ،ترخیــص کاال از گمــرکات داخلــی ،مشــارکت و عقد
قــرارداد بــا مؤسســات و شــرکتها و افــراد حقیقــی و حقوقــی ،اخــذ وام
و تســهیالت ریالــی و ارزی از بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری
داخلــی و خارجــی ،اخــذ ضمانــت نامــه هــای بانکــی و گشــایش حســاب
ال ســی و ترخیــص کاال از گمــرکات داخلــی و خارجــی بــرای شــرکت
درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت
فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان
اصفهــان  ،شهرســتان اصفهــان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر بهارســتان،
محلــه مهــران  ، 3کوچــه محــور پیــاده  12متــری  ،خیابــان شمشــاد ،
پــالک  ، 15ســاختمان ماهــان  ،طبقــه چهــارم  ،واحــد  402کدپســتی
 8143179619ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ
 10,000,000ریــال نقــدی منقســم بــه  1000ســهم  10000ریالــی
تعــداد  1000ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  3500000ریــال توســط
موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  2062،7مــورخ 1400،07،07
نــزد بانــک صــادرات شــعبه میــدان معلــم شــهرکرد بــا کــد 2062
پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد
اعضــا هیئــت مدیــره آقــای حســین همتــی اردلــی بــه شــماره ملــی
 4680143878بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2
ســال آقــای علــی ســعیدی بــه شــماره ملــی  6320076410بــه ســمت
مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه
مــدت  2ســال آقــای نورعلــی ســعیدی بــه شــماره ملــی 6329696586
بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان
حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل
چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه
نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه
بازرســان خانــم زهــرا غفــاری کنــدری بــه شــماره ملــی 4660143449
بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت  1ســال خانــم فاطمــه علــی پــور
بــه شــماره ملــی  6320074681بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه
مــدت  1ســال روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای
شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ
و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (3728 )1235063

 ۴-۳ماه که تعطیلی بوده بخاطر کرونا و عید و  ...فوتبالی که در
 ۵-۴ماه به این وضعیت رسیده زدن ندارد .اینها قلیل هستند و
بازندگان بزرگ این مسیرند.
من تا دیروقت در حال برنامهریزی برای پرواز اختصاصی تیم
ملی بانوان به هند بودم که الحمدالله رایگان هم انجام شد و با
افتخار هم این کار را کردم و این را هم وظیفه خودم میدانم .اگر
کسی مدعی است و مساله ای دارد بیاید حرف بزند .یک عده به
بهانههای مختلف میخواهند اردو را تعطیل کنند ،بانوان نروند؛
به چه دلیلی نروند؟ اینها هم جزو این جامعه اند.
امروز حوزه کارهای فرهنگی را ببینید .ما کار بزرگی را دیروز و
البته قبل تر هم با آقای دکتر قاضی زاده هاشمی حدود یک ماه
پیش انجام دادیم .آن هم مسئولیت مستقیم اجتماعی ما است.
این چیزها افتخار و وجود ما هستند .امروز همه ما به برکت
شهدا اینجا هستیم.
فضا را برای باشگاهها باز کردیم
ما جلسات متعددی داشتیم .همانطور که در برنامه های
انتخاباتی بود ،برای اینکه نگاه حرفه ای به فوتبال داشته باشیم
برنامه ریزی کردهایم و یک قدم بزرگ را در این زمینه برداشتیم
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تکلیف
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ســیویل
آگهــی
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خــاص بــه شــماره ثبــت  5325و شناســه ملــی 10861302509
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1400،05،24تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :تعــداد اعضــا هیئــت
مدیــره شــرکت از  4نفــر بــه  3کاهــش یافــت و مــاده مربوطــه در
اساســنامه بشــرح فــوق اصــالح گردیــد.

برابــر رای شــماره  140060318014001068مــورخ  1400/08/10هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک املــش تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای احمــد جمالــی فرزنــد صالــح بــه شــماره شناســنامه  808صــادره از املــش در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکیــاب ســاختمان بــه مســاحت  239/91مترمربــع پــالک  7476فرعــی
مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه  312تفکیکــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از بنیــاد
مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک 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 متقاضی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را به مراجــع قضایی
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تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت
1400/09/15
آبادـار نوبــت دوم  :روز
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رئیس ثبت اسناد و امالک – جعفر اسدی 3524

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
شــرکت
آگهــی تغییــرات شــرکت فــرش دســتباف گلپایــگان
رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
 10260058000بــه
239وو شناســه
ملــی سند رسمی
ساختمانهای فاقد
ثبــتاراضی
شــمارهثبتی و
تعاونــی بــهوضعیت

برابــر رای شــماره  1400/07/25 - 140060318018003224هیــات 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 جعفــر نامــور پــور فــرد فرزنــد محمــد علــی بــه شــماره ملــی  0041945271در ششــدانگ
چهــار بــاب خانــه و محوطــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  161/37مترمربــع مجــزی شــده از پــالک  21و 104
فرعــی از ســنگ  3اصلــی واقــع در قریــه رودبــرده بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  2974فرعــی در نظــر گرفتــه
شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی رجبعلــی نیکــو محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و
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  2381 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/08/30 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/09/15

اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 1400،08،10
و نامــه  104،35،3801مــورخ  1400،8،24اداره صنعــت و معــدن
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :صورتهــای مالــی ســال  1399مشــتمل
بــر ترازنامــه و عملکــرد ســود و زیــان بــه تصویــب رسید.ســید قاســم
شــفاعت  1219723290و علیرضــا بیاتــی 1219324711و جعفــر زین
الدینــی 1229851771ومهــران شــاکری 1817412868و علیرضــا
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برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
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 .صابــر محاســنی فرزنــد خلیــل بــه شــماره شناســنامه  18بــه شــماره ملــی  2619813001در ششــدانگ یــک بــاب

خانــه و دوبــاب انبــاری کاربــری مســکونی بــه مســاحت  450مترمربــع از  1423فرعــی از  12اصلــی واقــع در قلعــه
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امالکخــان اوغـ
دودل فرزنــد
ـاال اوغــالن
ـنی  -2بـ
محاسـ
بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی خلیــل
ـه
()1234508ـه و محوطـ
ـن مشــتمل بــر خانـ
ـک قطعــه زمیـ
موسساتدر ششــدانگ یـ
ـیو2619395453
ثبتبــه شــماره
مرجع2068
شناســنامه
3730
گلپایگان
غیرتجاری
شرکت ملـها
کاربــری مســکونی معبــر دسترســی بــه مســاحت  287/30مترمربــع از  1429فرعــی از  12اصلــی واقــع در قلعــه بخش
 32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی عزیــز وطــن دوســت  - 3ســیمین دشــته نــی پــور فرزنــد محمــد تقــی بــه
شــماره شناســنامه  19665بــه شــماره ملــی  2090193735در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه و
کاربــری مســکونی معبــر دسترســی بــه مســاحت  2002/30مترمربــع از  1333فرعــی از  12اصلــی واقــع در قلعــه
تاســیس شــرکت با مســئولیت محــدود ئــادان فیلــم روژهــه الت درتاریخ
بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی امــن اهلل ساســانیان  -4ایــران ضمیــری فرزنــد ســیروس بــه شــماره
ـکونی
ـی کاری و کاربــری مسـ
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ـماره ملشـــیـماره ثبــت
1400،08،26شـبــه
بــه مســاحت  363/52مترمربــع از  1434فرعــی از  12اصلــی واقــع در قلعــه بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک
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مترمربــع از  372فرعــی از  28اصلــی واقــع در حیــران بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی عزیــز گلــی
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ـماره  15،99،7942مــورخ 1399،09،08
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وزارت فرهنــگ و ارشــاد رئیس
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ـد محمــود بشـ
ماســوله فرزنـ
وزارتـرزاد یاســمنی
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ـتانــدر انزلی
المللـــی بن
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اصلیـ
ـزمرکــز بی
ـگاهی
ـدوددانشـ
واحــد
ـدتــادره از
حقوقـــی ص
ـوق
ـتـ
ـتهـ حق
ـخرشـ
ارشـــد
ازـی
کارشناسـ
مقطـ
ـتان
ـ
کردس
اس
:
ـ
مرک
ـ
نامح
م
ـه
ـ
ب
ثب
تاری
فعالیـعــت :
 1450989مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار میباشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه نشــانی
ـد
محلــهاســالمی واحـ
دانشــگاه ازاد
ـاختمان مرکــزی
شش،ــم سـ
ـاب الحوائــج
ـوایی کــوچ بـ
شهرســتانایــت الــه پیش
،بنــدر انزلــی بلــوار
شــهرک
ســنندج،
شــهر
مرکــزی
بخــش
ســنندجـ ،
3766
بیــن المللــی بنــدر انزلــی صنــدوق پســتی  43145-1536ارســال نمایــد

ســعدی  ،بلــوار اســتاد کمــال الملــک  ،خیابــان ابوریحــان بیرونــی  ،پــالک
 6617953767ســرمایه شــخصیت حقوقــی
 ، 72طبقــه اول کدپســتی
مفقودی
شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ  132بــه رنــگ شــمیک متالیــک مــدل  1389بــه شــماره انتظامی
ـرکه
ـ
الش
ـهم
ـ
س
ـزان
ـ
می
ـدی
ـ
نق
ـال
ـ
ری
100,000,000
عبــارت اســت از مبلــغ
 863ی  19ایــران  55و شــماره موتــور  3461741و شــماره شاســی  s1422289158218متعلــق بــه ارژنــگ کاظمــی
3767
عبدالـباش
ـاقط مــی
ـار سـ
ازدرجــه
ـکوهـمفقـ
کاسـ
3732697975
ـهــدعزیــزی بــه شــماره ملــی
ـای
ـرکااعتبآقــ
ـکـودازو شـ
ـر ی
هـ
ـرکه آقــای زانیــار عزیــزی بــه شــماره
ـ
الش
ـهم
ـ
س
ـال
ـ
ری
10000000
ـده
ـ
دارن
مفقودی
614ـا –هیئت
اعضـ
ـرکه
الشـ
ـدلسـ
ـال
ـروزه ری
90000000
ـده
ـرعتدارن
3732878147
ملمفقـــی
84721
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ـماره پـ
ـهمــه شـ
 1395ب
ایـمـ
ـی ســی رنــگ فیـ
125ـسـ
ـودی ســند کمپانــی سـ
شــماره تنــه  9567450شــماره موتــور 1271310مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـای
ـ
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ـره
مدیـ
قم 3759
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای زانیــار عزیــزی بــه شــماره
تحصیلی
مدرک
فقدان
آگهی
ـدت نامحــدود و به ســمت
ـل بــه مـ
مدیرعامـ
ـمت
ملــی  3732878147بــه سـ
مــدرک تحصیلــی اینجانــب علیرضــا رحمــت جــو فرزنــد محمدرضــا ش ش  4961کدملــی  0939080583صــادره
کلیه
گردیـــا :
ـقـودامض
تاریــخدارنــدگان
ـدود
ـمارهــدت نامحـ
ـرهـا بشـــه م
مدیـ
ـت
هیئـ
ـوـگاهاصل
ازعضـ
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ـده و فاقـ
13/12/1387حـمفقـ
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آورــلشمـــدرک را
ـود اص
تعهـشـ
تقاضـوـا مــی
بهـــده
ـناداز یابن
باشـــد.
اوراق مـوـی
اعتبــار
ـروات
ب
،
ـفته
ـ
س
،
ـک
ـ
چ
قبی
از
ـد
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3760
علی،دانشــگاه ازاد اســالمی،واحد فــارغ التحصیــالن ارســال نماینــد.
 ،قراردادهــا  ،عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری
کلیــه مــدارک برگــه ســبز و ســند کمپانــی خــودروی پژو206مــدل  1384بــه شــماره پــالک ایــران 719 -36ل74
ـت
هیئـ
ـی
ـوــوداصلـ
ـل و
ـرـامعام
ـارــیعزیــزی
زانیـ
ـمارهــاء جنــاب آق
ببـــاـاشـامض
ـه
درجـ
ـده و از
گردیـ
عضـمفق
برزنونــی
محمـــد
مدیـهـنـ
 19844291بـ
شاس
ـایــماره
10FSS15168505ـ و ش
هممـــی
ـرهـاقط
ـار سـ
اعتبـ
ـراهباشبـــد.ـا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل :
مدیـ
مشهد 3761
طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای
شــرکت تعییــن گردیــد.
مفقودی
عرصــه قــرارداد شــهرداری چابهــار بــه شــماره /16689الــف تاریــخ  1400/8/24بنــام نــادر خــرود مفقــود و از درجــه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

3731
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
(3773 )1234496
(چابهار)

و به این قدم افتخار هم میکنیم .بر عهدی که بستیم پایبندیم.
فوتبال ملی از انحصار بری است و برای همه است .امروز بعد
از دهه ها اولین بار است که بحث های حاشیه ای وجود داشته،
ما امروز فضا کامال منطبق و برنامه ریزی شده ،برای باشگاه ها
فضا باز کردهایم .شاید این اتفاق باید  ۲۰سال پیش میافتاد،
این مساله اصال به من مربوط نیست .وظیفه حرفه ای خودم
است ،مثل بعضی ها در تاریکی پشت مسائل شرعی و اعتقادی
میروند نیستم .اعتقاد و مسائل شرعی سر جای خودش و
مسائل حرفه ای سر جای خودش.
با زیر دو میلیون دالر صعود کردیم
بعضی عادت کردهاند و بقایشان را در تخریب و بحران
میدانند .در فوتبال ملی چه اتفاقی افتاده؟ تمام مربیهایی
که از قبل آمدهاند حداقل سالی  ۵/۲تا  ۳میلیون دالر باید پول
داده میشد؛ یعنی  ۱۲میلیون دالر هزینه میشد که تیم به جام
جهانی صعود کند .امروز با زیر  ۲میلیون دالر تیم ملی ما صعود
کرده و آن هزینه باید صرف توسعه فوتبال ملی ایران شود و
مناطق محرومی که در امکانات حداقلی ماندهاند.
فوتبال ایران  ۱۰۰میلیون دالر پول میخواهد
آقایانی که این همه مدعی هستند  ۳۰استان داریم ۳۰ ،تا ۵۰
میلیارد تومان بگذارند .چه ایرادی دارد؟ اینهمه موسسه فرهنگی
پول میگذارند .کدام موسسه سرعت انتقال و کارکردش بیشتر
از فوتبال است؟ سی تا  ۱۰۰میلیارد تومان میشود میشود ۱۰۰
میلیون دالر .فوتبال ملی ایران اگر بخواهد به سمت حرفه ای
گری برود حداقل سالی  ۱۰۰میلیون دالر پول میخواهد که
در مقابل عظمت فوتبال ایران ،جمعیت ایران ،عالقهمندان
به فوتبال و غرور ملی که ایجاد میکند پولی هم نیست .چه
اشکالی دارد؟ این امکانات را ایجاد کنند .برای امکانات حداقلی
که ما میگیریم باید پاسخگو هم شویم.
بیانات مقام معظم رهبری به جا و به موقع بود
از تمام شهدا در تمام بازیها و در تمام ردهها با افتخار یاد
میشود .بیانات مقام معظم رهبری را هم که در خصوص حادثه
چوار داشتیم که بیانات بسیار بجا و به موقعی بود و نشان داد
فوتبال اثر اجتماعی اش را دارد و فدراسیون فوتبال در همین
زمینه هم یک کار فرهنگی قوی کرده است.
فدراسیون با افتخار این کار را انجام داد
باور کنید در این چند روز مسئلهای که من به خاطر آن بسیار
خوشحال و خرسندم بحث همین تبلیغات محیطی است که
توانستیم قدم اول یک ساز و کار مناسب و متناسبی را برنامه
ریزی کنیم و در این خصوص خودم را مکلف دیدم .از برادر
خودم آقای دکتر سجادی وزیر محترم ورزش واقعا تشکر
میکنم ،دوست خوب من است و همیشه کنار ماست .جلسات
متعددی را داشتیم که فضایی را ایجاد کنیم که انشاالله قدم
های بزرگ را برای باشگاهها داشته باشیم و به همه باشگاهها
تبریک میگویم و انشاالله مبارکشان باشد .اولین قدم اقتصادی
را برداشتیم و کار بسیار سختی بود و باید ساز و کار مالی و
حقوقی و ...میشد .شما اگر بخواهی کار اول را انجام بدهی
سختیهای خودش را دارد ولی فدراسیون فوتبال همانطور که
تعهد کرده بود ،این کار را با افتخار انجام داد که انشاالله این
یک قدم بزرگ و بسیار مهم در عرصه حرفه ای کردن فوتبال
خواهد بود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مرحله دوم نوبت اول
شرکت تعاونی توسعه وعمران پیشگامان شهرستان
تالش

مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مرحلــه دوم نوبــت اول شــرکت
تعاونــی توســعه وعمــران پیشــگامان شهرســتان تالــش راس ســاعت 10
صبــح روز چهارشــنبه مــورخ  1400/10/15در محــل باشــگاه کارگــران تالش
بــه آدرس تالــش – کمربنــدی اســالم – جنــب بیمارســتان شــهید نورانــی
تشــکیل میگــردد.
لــذا از کلیــه نماینــدگان حــوزه هــای تعاونــی دعــوت میشــود بــا در دســت
داشــتن برگــه ورود بــه جلســه راس ســاعت مقــرر جهــت اتخــاذ تصمیــم
نســبت بــه موضوعــات ذیــل در محــل مذکــور حضــور بهــم رســانید.
توضیحــات :
داوطلبــان عضویــت در ســمتهای بازرســی موظفنــد حداکثــر 5روزاز تاریــخ
 1400/09/15لغایــت  1400/09/20فــرم ومــدارک ( -1کپــی شناســنامه
-2کپــی کارت ملــی -3کپــی پایــان خدمت-4کپــی مــدرک تحصیلــی -5
گواهــی عــدم سوءپیشــینه ) مربــوط بــه کاندیداتــوری خــود راتحویــل هیئت
مدیــره از ســاعت  9الــی  12ظهــر بــه آدرس دفتــر شــرکت واقــع در تالــش
– کمربنــدی اســالم – جنــب بیمارســتان شــهید نورانــی تحویــل نماینــد.
دســتور جلســه -1 :گــزارش هیئــت مدیــره و بازرســان تعاونــی -2طــرح
و تصویــب صورتهــای مالــی ســالهای  -3 1399طــرح و تصویــب بودجــه
پیشــنهادی ســال 1400
 -4ارائــه گــزارش تغییــرات اعضــا و ســرمایه شــرکت تعاونــی -5انتخــاب اعضــا
اصلــی و علــی البــدل بازرســان  -6تصمیــم گیــری در خصــوص افزایــش ســرمایه
شــرکت بــه مبلــغ  50میلیــارد ریــال -7تعییــن خط مشــی آینده شــرکت شــرکت
تعاونــی  -8تعییــن روزنامــه کثیراالنتشــار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت

هیئت مدیره
3765
نام و نام خانوادگی و امضاء

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  1400/08/29 - 140060318019004989هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض
متقاضــی آقــای محمــود دهقانــی فرزنــد غــالم بــه شــماره شناســنامه  550صــادره از ســربند در ششــدانگ یکبابخانــه و
محوطــه بــه مســاحت  127/25مترمربــع پــالک فرعــی  10618از  8اصلــی مفــروز و مجزی شــده از پــالک  666واقــع در قریه
طــوالرود بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای عزیــز ثریایــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادر
خواهــد شــد  907/786 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/09/15 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/09/29

رئیس ثبت اسناد و امالک – علیرضا سعادت مریان 3768

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

برابــر ارا صــادره هیــات  /هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان کالچــای تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی مریــم مهــدوی چافجیــری فرزنــد محمــود
بشــماره شناســنامه  16صــادره از نوشــهر و کــد ملــی  2279669102بصــورت شــش دانــگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای
در حــال ســاخت بــه مســاحت  512متــر مربــع پــالک  3493فرعــی از  311اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  554فرعــی
از  311اصلــی واقــع در قریــه شــیخ زاهــد محلــه بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی باقــر معتمــد چابکــی محــرز
گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو ماه
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خود
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد .م الــف2542 :تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/09/15:تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/09/30:

علی نصرتی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کالچای 3769

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

برابــر ارا صــادره هیــات  /هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان کالچــای تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی حســن حســینی قاســم
ابــاد ســفلی فرزنــد محمــد رحیــم بشــماره شناســنامه  28صــادره از رودســر و کــد ملــی  2691400999بصــورت
شــش دانــگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  854/71متــر مربــع پــالک  1249فرعــی از  218اصلــی مفــروز و
مجــزی شــده از قطعــه  822تفکیکــی از  218اصلــی واقــع در قریــه قاســم آبــاد ســفلی بخــش  29گیــالن خریــداری
از مــورد مالکیــت اداره کل امــوال وامــالک اســتان گیــالن محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 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 به مراجــع قضایی
تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت
صــادر خواهــد شــد .م الــف 579 :تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/09/15:تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/09/30:

علی نصرتی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کالچای 3770

رقابتهای قهرمانی کشتی استان اردبیل با
درگیری گسترده و جنجال در سالن مسابقات به
پایان رسید.
به گزارش ایسنا ،پس از درگیری هفته گذشته در
رقابتهای کشتی قهرمانی خوزستان که با ضرب
ن بار نیز در
و شتم یکی از داوران همراه بود ،ای 
جریان رقابتهای کشتی قهرمانی استان اردبیل ،زد
و خورد میان کشتیگیران و طرفدرانشان ،باعث
زخمی شدن چند نفر با چاقو و اجسام سخت شد.
عبدالرضا اقبال رئیس هیئت کشتی استان
اردبیل در گفتوگو با ایسنا ،دراینباره اظهار کرد۲ :
کشتیگیر که از مسابقات سال قبل با هم خصومت
شخصی داشتند باعث و بانی این درگیری شدند و
کار به درگیری شدید میان آنها و طرفدارانشان
انجامید .رئیس هیئت کشتی اردبیل درباره زخمی
شدن چند نفر در جریان این درگیری با سالح سرد،
گفت :متاسفانه یک نفر بر اثر اصابت چاقو از
ناحیه صورت دچار جراحت عمیق شد که بالفاصله
به بیمارستان انتقال داده شد .فرد ضارب نیز از
سوی ماموران نیروی انتظامی دستگیر شد و پس از
یک شب حضور در بازداشتگاه ،با وثیقه سنگین تا
رسیدگی قانونی آزاد شد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به استفاده
از سالح سرد در این درگیریها ،چرا نسبت به
تفتیش بدنی تماشاگران برای حضور در سالن
مسابقات ،اقدام نشده است ،خاطرنشان کرد :بله
متاسفانه این کار انجام نشد .به هر حال این حادثه
تلخ برای ما تجربه شد تا در رویدادهای بعدی
جلوی این قبیل اتفاقات را بگیریم .تفتیش بدنی
تماشاگران پیشنهاد خوبی است و از این پس قطعا
این موضوع رعایت خواهد شد.
اقبال در پایان گفت :مشکلی در برگزاری
مسابقات به لحاظ فنی و داوری نبود اما متاسفانه
این اتفاق مسابقات را تحت تاثیر قرار داد .زمانی
که یکی از کشتیگیرها از سوی کشتیگیر دیگر و
طرفدارانش در سالن تهدید میشود ،این موضوع
را به ما یا ماموران نیروی انتظامی حاضر در
سالن اطالع نمیدهد تا با آنها برخورد کنیم ،که
همین امر زمینه درگیری ها را پدید میآورد .تعداد
تماشاگران حاضر در سالن نیز بیش از ظرفیت
سالن بود بگونه ای که تعداد زیادی از تماشاگران
در کنار تشک حضور داشتند و همین امر نیز باعث
تشدید درگیریها و هجوم طرفین درگیری به وسط
تشک مسابقات شد.

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

برابــر رای شــماره  140060309068001807مــورخ  1400/07/27پرونــده کالســه ،1400114409068000144
برابــر رای شــماره  140060309068001808مــورخ  1400/07/27پرونــده کالســه ،1400114409068000143
برابــر رای شــماره  1400603090680016086مــورخ  1400/07/27پرونــده کالســه ،1400114409068000145
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی مالکیــت آقــای مهــدی
ترکمنــی بــه شناســنامه شــماره  4380187871کــد ملــی  4380187871صــادره از قزویــن فرزنــد علــی ،خانــم
ســکینه باقرلــو بــه شناســنامه شــماره  2278کــد ملــی  5388750302صــادره از تاکســتان فرزنــد صفدرعلــی ،آقــای
علیرضــا ترکمنــی بــه شناســنامه شــماره 2کدملــی  4391734532صــادره از تاکســتان فرزنــد محمدحســین در دو
دانــگ مشــاع از ششــدانگ بــه مســاحت 150مترمربــع پــالک شــماره  1تــا  4فرعــی از  3اصلــی واقــع در قزویــن
بخــش 5حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو قزویــن خریــداری برابــر مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از غالمعلــی عزیــزی
تائیــد و محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی میشــود؛ در صورتــی که اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یکمــاه 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 اول1400/09/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/15 :

علی شهسواری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قزوین 3526

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو
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  140060316014001459مــورخ 1400/08/13هیــات اول /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه
ناحیــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای یوســف کیهانــی فرزنــد درویشــعلی بشــماره شناســنامه 936
صــادره از کرمانشــاه مقــدار یــک دانــگ و  5/7دانــگ مشــاع از ششــدانگ قســمتی از یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 181.27متــر مربــع در قســمتی از باقیمانــده پــالک  -182اصلــی واقــع در بخــش  3حومــه کرمانشــاه خریــداری
از مالــک رســمی آقــای جانعلــی الرتــی محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس
از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادر
خواهــد شــد/2038 .م الــف12/
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/30 :

سعید سلیم فر  -رئیس ثبت اسناد وامالک 3758

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

برابــر رای شــماره  140060318014000876مــورخ  1400/07/06هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای فرشــید صمــد پــور فرزنــد صمــد بــه شــماره شناســنامه  2370صــادره از تهــران در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکیــاب ســاختمان بــه مســاحت  1647مترمربــع پــالک  552فرعــی مفروز
و مجــزی شــده از پــالک  17فرعــی از ســنگ  9اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی عبــاس
صمــد پــور لگمــوج محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  556 .م
الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/09/01 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز 1400/09/15

رئیس ثبت اسناد و امالک – جعفر اسدی 3525

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

برابــر رای شــماره  140060318014001070مــورخ  1400/08/10هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک املــش تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ایــرج عموئــی فرزنــد قنبــر بــه شــماره شناســنامه  594صــادره از لنگــرود در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکیــاب ســاختمان بــه مســاحت  182/70مترمربــع پــالک  7479فرعــی
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  14فرعــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالک رســمی
اقــای عیســی پیشــوازی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند بدیهی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  557 .م
الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/09/01 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز 1400/09/15

رئیس ثبت اسناد و امالک – جعفر اسدی3523

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  140060318019002841و  1400/05/02 - 140060318019002836هیــات اول موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبت
ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مهــدی محرمــی هــره دشــت فرزنــد ســردار بــه شــماره
شناســنامه  661صــادره از تالــش و ســردار محرمــی هــره دشــت فرزنــد فیــروز بــه شــماره شناســنامه  136صــادره
از تالــش در ششــدانگ دو بــاب مغــازه و انبــاری و محوطــه مشــاعا بالســویه بــه مســاحت  166/96مترمربــع پــالک
فرعــی  907از  12اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  39واقــع در قریــه قلعــه بین بخــش  28گیالن خریــداری از
مالــک رســمی مالئکــه جــوادی قلعــه بیــن محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 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 خواهد
شــد  907/762 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/09/01 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/09/15

رئیس ثبت اسناد و امالک – علیرضا سعادت مریان
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