
اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . چهارشنبه . 18 فروردین 1400 . سال هجدهم . شماره 4642 . 

مفقودی
دفترچه کشـاورزی بنام مدد اسـدی شیشـه گران 
فرزند صمد مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

شرکت پیشگامان تجارت ایرانیان )سهامی خاص( شماره ثبت 236109 و شناسه 
ملی 10102770324

 بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران شـرکت فـوق دعـوت مـی گـردد کـه در جلسـه مجمـع عمومـی فـوق 
العـاده مـورخ 1400/01/29

سـاعت  10  کـه در محـل قانونـی شـرکت بـه نشـانی تهـران خیابـان پاسـداران – خیابـان گلسـتان 
چهـارم – پـاك 173 – واحـد یـك شـرقی  کدپسـتی: 1666949413 تشـکیل مـی گـردد حضـور بهـم 

رسـانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1- تغییر آدرس  شرکت
هیئت مدیره

آگهی فقدان سند مالکیت
)ره(  امـام  حضـرت  فرمـان  اجرائـی  سـتاد  طـرف  از  وکالتـاً  ایمانـی  رمضانعلـی  آقـای 
 1226 دفترخانـه  تنظیمـی   1399.07.08 مـورخ   21630 شـماره  وکالتنامـه  بموجـب 
و   34089 بشـمارههای  مصـدق  محلـی  استشـهادیه  بـرگ  دو  ارائـه  ضمـن  تهـران 
34090 مـورخ 1399.07.19 بـه شناسـه یکتـا بشـماره 1399021526997000379 
و 1399021526997000380 دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 530 تهـران مدعـی اسـت 
قطعـه  مترمربـع   1925 بمسـاحت  زمیـن  قطعـه  یـک  مالکیـت ششـدانگ  سـند  کـه 
30 تفکیکـی بـه پـاک 12315 فرعـی )کـه بعلـت مکـرر بـودن بپـاک 67547 فرعـی 
اسـتاندارد شـده اسـت( از 116- اصلـی مفـروز از پـاک 790 فرعـی از اصلـی مذکـور 
واقـع در بخـش 11 تهـران ذیـل شـماره ثبـت 140407 صفحـه 8 دفتـر جلـد 731.2- 
امـاک بشـماره چاپـی 34358 بنـام سـتاد اجرائـی فرمـان حضـرت امـام )ره( ثبـت 
و صـادر شـده اسـت و سـپس بـه علـت سـهل انـگاری مفقـود گردیـده و درخواسـت 
صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت. لـذا، مراتـب باسـتناد تبصـره یـک اصاحی 
مورخـه 1372.09.02 مـاده 120- آییـن نامـه قانـون ثبـت در یک نوبت آگهی می شـود 
تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم غیر از اسـناد فوق و یا 
وجـود سـند مالکیـت مذکـور نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظرف مدت 
10 روز بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا 
سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافت نمائید تا مورد رسـیدگی قرار گیرد واال پس از 
انقضـای مهلـت مزبـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی 

طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد.
محمد گلباغی – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران
م الف 10045 / شناسه آگهی 1119087

آگهی فقدان سند مالکیت
مصـدق  محلـی  استشـهادیه  بـرگ  دو  تسـلیم  بـا  )مالـک(  مختـاری  حسـین  آقـای 
تحـت شـماره 318498 مورخـه 99/11/13 دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 720 تهـران 
و درخواسـت بـه وارده شـماره 1147033333 مـورخ 99/11/13 مدعـی فقـدان سـند 
مالکیـت بدیـن شـرح گردیـده اسـت: سـند مالکیـت یـک قطعـه آپارتمـان بـا کاربـری 
مسـکونی قطعـه 2879 طبقـه 8 بلـوک 46 بـه پـاک ثبتـی 113778 فرعـی از 2395 
اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 77 و غیـره فرعـی از اصلـی مذکـور، واقـع در بخـش 
10 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک زیبادشـت بـه مسـاحت 126/57 مترمربـع، بانضمـام 
انباری شـماره 2540 به مسـاحت 8/06 مترمربع در صفحه 246 دفتر اماک 2565 
ذیـل ثبـت 490101 بنـام آقـای حسـین مختـاری ثبـت و سـند مالکیـت بـه شـماره چاپی 

583482 صـادر و تسـلیم شـده اسـت.
بـا اعـام مالـک سـند مالکیـت بـه شـماره چاپـی 583482 بـه علـت جابجایـی، مفقـود 
گردیده و درخواسـت صدور المثنی نموده اسـت. لذا مراتب باسـتناد ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله 
نسـبت بـه ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد فـوق و یـا وجـود سـند مالکیـت مذکـور نـزد خـود 
باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم و رسـید دریافـت 
نمائید تا مورد رسـیدگی قرار گیرد به اعتراض بدون ارایه اصل سـند مالکیت ترتیب 
اثـر داده نخواهـد شـد. پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و نرسـیدن واخواهی نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهد شـد.
جمشد مهرآسا – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیبادشت
م الف 10046 / شناسه آگهی 1119091

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای سـیدمرتضی یاسـینی وکالتـا و بموجـب وکالتنامـه شـماره 24991 مـورخ 99/12/16 دفترخانـه 529 تهـران و بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی شـده بشـماره هـای 31731 
الی 31735 و 31738 مورخ 96/10/21 و 31771 الی 31775 و 31777 مورخ 96/11/26 دفترخانه 154 تهران، طی درخواست وارده بشماره 49019115 مورخ 96/11/28 

و 49028010 مـورخ 99/12/11 و بـا اعـام اینکه: 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت 57/301 مترمربـع پـاک 143 فرعـی از 3526 اصلـی مفـروز و باقیمانـده از پـاک فرعـی و اصلـی مذکـور واقـع در بخـش سـه تهـران، 
ذیل ثبت شماره 11915 صفحه 136 دفتر اماک 96 و ذیل شماره ثبت های 177921 و 177926 صفحات 89 الی 104 دفتر اماک 1173 بنام آقایان حسین و محمدرضا 
و علـی و خانمهـا فاطمـه و مریـم و زیبـا و اعظـم همگـی چتـر سـیمین ثبـت و اسـناد مالکیـت بشـماره چاپـی هـای 046323 الـی 046329 صـادر گردیـده اسـت و سـپس بنـای 
احداثـی در مـورد ثبـت بموجـب صورتمجلـس تفکیکـی شـماره 39231 مـورخ 88/11/20 بـه 10 دسـتگاه آپارتمـان در طبقـات اول الـی پنجـم و تعـداد 10 بـاب انبـاری واقـع 
در زیرزمیـن و تعـداد 10 واحـد پارکینـگ در طبقـات زیرزمیـن و همکـف تفکیـک گردیـده اسـت و سـپس ششـدانگ بموجـب سـند قطعـی شـماره 107315 مـورخ 89/1/3 
دفترخانـه 8 تهـران بـه آقـای سـیروس محمـدی انتقـال یافتـه اسـت و ششـدانگ پـاک مزبـور بموجـب سـند رهنـی شـماره 107318 مـورخ 89/1/13 دفترخانـه 8 تهـران در 
رهـن بانـک ملـی قـرار گرفتـه اسـت کـه منجـر بصـدور اجرائیـه گردیـده اسـت و بموجـب نامـه شـماره 91/9/18 – 911011216100599 شـعبه 1 بازپرسـی دادسـرای ناحیـه 22 
تهـران بازداشـت اسـت و وکیـل ایشـان ادعـای مفقـودی سـند مالکیـت دفترچـه ای اخیـر الذکـر را بعلـت سـهل انـگاری را نمـوده و تقاضـای صـدور المثنی سـند مالکیت پاک 
مذکـور را نمـوده اسـت، علیهـذا در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت )اصاحـی 80/11/8(، مراتـب در یـک نوبـت و در یکـی از جرایـد آگهـی میشـود تـا چنانچه شـخص 
یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود باشـند، ظـرف مـدت 10 روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض یـا در صـورت 

اعتـراض، اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نگـردد، طبـق مقـررات و تشـریفات اداری، المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم مالـک خواهـد شـد. م/الـف
 م الف 10047 / شناسه آگهی 1119094

مجید زاهدی منش- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای اسماعیل ببری ابربکوه بعنوان مالک با تسلیم دو برگ استشهادیه 
و   139902153058000386 شـماره  بـه  یکتـا  شناسـه  طـی  شـده  مصـدق  محلـی 
بـه شـماره 989419 و 559602 مـورخ  و رمـز تصدیـق   139902153058000387
99/12/16 توسـط دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 1345 حـوزه ثبتـی تهـران و بـرگ 
تقاضـا بـه شـماره وارده 1078042052 مـورخ 99/12/16 مدعـی فقدان سـند مالکیت 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بمسـاحت 38 مترمربـع بـه پـاک 
ثبتـی 10209 فرعـی از 2426 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 7961 و 7962 
فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 12 تهـران بنـام اسـماعیل ببـری ابربکـوه برابـر 
شـماره چاپـی 287690 ثبـت و صفحـه 98 دفتـر 168 شـماره ثبـت 23658 صـادر و 
تسـلیم گردیـده و نامبـرده بـا اعـام مفقـودی بـه علـت نامعلـوم درخواسـت المثنـی 
سـند مالکیـت پـاک موصـوف را نمـوده اسـت. لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن 
نامـه قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت در یـک روزنامـه کثیراالنتشـار آگهـی میشـود تـا 
چنانچـه کسـی ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجـود اصـل سـند 
مالکیـت نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مهلـت 10 روز 
اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نمایـد تـا مـورد 
رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پـس از رویـت و ماحظـه بـه 
ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت 
ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر 
خواهـد تسـلیم  متقاضـی  بـه  و  صـادر  مرقـوم  پـاک  مالکیـت  سـند  المثنـی   قانونـی 

 گردید %
رونوشت: به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطاع

م الف 10048 / شناسه آگهی 1119096
بهروز جشان – کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
 سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی پـاک 204/5103 اصلـی ذیـل 
ثبـت صفحـه 307 دفتـر جلـد 42 بنـام آقـای علـی عسـکر جلیلیـان صـادر و تسـلیم، 
در رهـن بنیـاد مسـتضعفان قـرار داد، مالـک طـی درخواسـتی منضـم بـه دو بـرگ 
استشـهادیه که به تصدیق دفترخانه 13 سـرابله نیز رسـیده اعام داشـته که سـند 
مالکیـت پـاک مذکـور بـه علـت سـهل انـگاری مفقود و تقاضای صدور سـند المثنای 
آن را نمـوده، مراتـب وفـق تبصـره 1 مـاده 120 آئیـن نامـه اصاحـی قانـون ثبـت و 
تبصـره ذیـل آن در یـک نوبـت آگهـی، تـا هـر کـس حقـی بـرای خـود قائـل یـا مدعـی 
انجام معامله و یا سند مالکیت نزد اوست ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهـی اعتـراض خـود را کتبـاً بـه ایـن اداره اعـام و رسـید دریافـت نمایـد، اگـر ظـرف 
مهلـت مقـرر اعتراضـی نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند 
معاملـه ارائـه نشـود، اداره ثبـت المثنـای سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه 

متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد.
تیموریان
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چرداول

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
مالکانـه  تصرفـات  قـم  دو  منطقـه  امـاک  و  اسـناد  ثبـت  اداره  در  مسـتقر  اختـاف  حـل  هیـأت 
مفـروزی متقاضیـان پرونده هـای تشـکیلی طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش کارشناسـان و 

بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نموده انـد. 
1ـ رأی شـماره 139960330002020770 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430002002249 
آقـای مجتبـی علیـزاده بخشایشـی فرزنـد علـی  در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن 
احـداث بنـا شـده بمسـاحت 180/85 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 1802/27 و 1803 اصلـی 
واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعـی شـماره 38098 مـورخ 99/9/19 

دفترخانـه 70 قـم.)م الـف 9395( 
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضـاء موعـد 
مقـرر سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن مشـاعی مراتـب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی تـا چنانچـه اشـخاص ذینفـع اعتراضـی داشـته باشـند ظـرف 
مدت 2 ماه از تاریخ انتشـار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد منطقه دو قم 
تسـلیم و رسـید آن را اخـذ و ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه 
مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی آنـرا به ایـن اداره تحویل نمایند 
الزم بـه توضیـح اسـت کـه صـدور سـند بـر اسـاس قانـون مذکـور مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه 

نخواهـد بـود. )گویـه و عصراقتصـاد(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1400/01/18 - تاریخ انتشارنوبت دوم:  1400/02/04

عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیـات حـل اختـاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه یـک قـم تصرفـات مالکانـه مفـروزی متقاضیـان پرونـده هـای تشـکیلی طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش کارشناسـان و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در 

پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نمـوده اند.
1 -رأی شـماره 139960330001014092 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430001000242 خانـم فاطمـه زنگنـه فرزنـد فیـاض در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 120 مترمربـع پـاک باقیمانـده 11239  اصلی  

واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعـه نامـه عـادی خریـداری مـع الواسـطه از احمـد رضـوی صـادره در دفتر 65 صفحـه 519.)م الـف 9387( 
2- رأی شماره 139960330001014493  مربوط به پرونده کاسه 1399114430001000468 آقای مهدی راستی فرزند غامرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 200 مترمربع پاک شماره  10537  اصلی 

واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسـطه از اصغر اسـحقی.)م الف 9388( 
3- رأی شـماره 139960330001015338 مربوط به پرونده کاسـه 1399114430001001413 آقای علی اصغر گیوه چی فرزند ابوالفضل در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 50/55 مترمربع پاک شـماره 120 

فرعـی از 10304  اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعـه نامـه عـادی خریـداری مع الواسـطه از فاطمه آقابابائی یزدی صادره در دفتر 61 صفحـه 272.)م الف 9389( 
4- رأی شماره 139960330001013948 مربوط به پرونده کاسه 1399114430001001475 آقای ناصر عباسیان قمی  فرزند  عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120 مترمربع پاک شماره 11135/336  

اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از کاظم مرسلی فردوئی صادره در دفتر 448 صفحه 12.)م الف 9390(
5- رأی شـماره 139960330001013880  مربـوط بـه پرونـده کاسـه  1398114430001002140 آقـای مهـدی طحـان نـژاد یـزدی فرزنـد حسـن  در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ششـدانگ 

261/25 مترمربـع پـاک شـماره 10585 اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند قطعـی بـه شـماره 80778 مـورخ 76/12/12 دفترخانـه 15 قـم.)م الـف 9391( 
6- رأی شماره 139960330001013881  مربوط به پرونده کاسه  1398114430001002141 خانم فاطمه خان شومالها فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 261/25 

مترمربع پاک شماره 10585 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 80778 مورخ 76/12/12 دفترخانه 15 قم.)م الف 9392(
7- رأی شـماره 139960330001014766  مربوط به پرونده کاسـه 1399114430001001549 آقای حسـین ناصری کاوه  فرزند اورجعلی در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 60 مترمربع پاک شـماره 11237/1 

اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعـه نامـه عـادی خریداری مع الواسـطه از حمید اوالئی از سـند قطعـی 14056 مـورخ 1386/12/15 دفترخانه 25 قـم.)م الف 9393( 
8- رأی شماره 139960330001014500  مربوط به پرونده کاسه  1399114430001000999 آقای محمدجواد شیرازی فردوئی  فرزند ابوالفضل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 140 مترمربع پاک شماره 
10986 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 649 صفحه 452 به موجب سند قطعی به شماره 23377 مورخ 98/8/28 دفترخانه 74 قم.)م الف 9394( 

9- رأی شـماره 139960330001013135  مربوط به پرونده کاسـه 1399114430001001009 آقای مجتبی اسـتادی  فرزند حسـینعلی در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ششـدانگ 70/20 
مترمربـع پـاک شـماره 10362 اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قم سـند قطعی به شـماره 152687 مـورخ 1383/12/3 دفترخانه 20 قـم. )م ا لف 9396( 

10- رأی شماره 139960330001013134  مربوط به پرونده کاسه  1399114430001000912 خانم زهرا قاسمی سیانی فرزند عبداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 70/20 
مترمربع پاک شماره 10362 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 152687 مورخ 1383/12/3 دفترخانه 20 قم.)م الف 9397( 

11- رأی شـماره 139960330001013954  مربوط به پرونده کاسـه  1398114430001001350 خانم اکرم میرهءپور فرزند سـید ابوالقاسـم در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 126/75 مترمربع پاک شـماره 
10250/28 اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعـه نامـه عـادی خریـداری مـع الواسـطه از اعظـم خـوش رفتـار صـادره در دفتر 127 صفحـه 295 .)م الـف 9398(

12 -رأی شـماره 139960330001014670 مربوط به پرونده کاسـه 1399114430001001374 خانم منیره قربانی فرزند محمد در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 45/89 مترمربع پاک باقیمانده 3 فرعی از 
11134  اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعـه نامـه عـادی خریـداری مع الواسـطه از حسـین زارع صـادره در دفتر 255 صفحـه 106.)م الف 9399( 

13- رأی شـماره 139960330001014090  مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430001001484 آقـای ابوالفضـل رشـید فرزنـد اکبـر در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ششـدانگ 118/66 
مترمربـع پـاک شـماره  10316/1  اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعـه نامـه عـادی خریـداری مـع الواسـطه از خـاور اصفهانـی نـژاد صـادره در دفتـر 144 صفحـه 532 بانضمـام سـهم االرث 

متقاضـی.)م الـف 9400( 
14- رأی شماره 139960330001014091 مربوط به پرونده کاسه 1399114430001001485 خانم فاطمه شیخی زاده فرزند براتعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 118/66 

مترمربع پاک شـماره 10316/1 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سـند مالکیت مشـاعی صادره در دفتر 144 صفحه 532.)م الف 9401( 
15- رأی شـماره 139960330001000762 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1398114430001002113 آقـای موسـی محمـدی  فرزنـد علـی در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 94/72 مترمربـع پـاک شـماره 11239/2 
اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سـند مالکیت مشـاعی صادره در دفتر 322 صفحه 135 نسـبت به 13/72 مترمربع و مبایعه نامه عادی خریداری از سـید علی خوش سـلوک صادره در دفتر 

653 صفحـه 200 نسـبت بـه 81 مترمربـع.)م الـف 9402(
16- رأی شـماره 139960330001014669  مربوط به پرونده کاسـه  1399114430001001565 آقای حمید پیمان دار فرزند جواد  در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 71/50 مترمربع پاک شـماره 5 فرعی از 
10923 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از حسن کوه کن زاده احدی از وراث محمدعلی کوه کن زاده صادره در دفتر 207 صفحه 447.)م الف 9403( 
17- رأی شماره 139960330001012837  مربوط به پرونده کاسه  1399114430001001342 خانم طاهره ذوالفقاری فرزند حسن در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 65 مترمربع پاک شماره 11043 اصلی 

واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 10188 مورخ 1399/7/2 دفترخانه 105 قم.)م الف 9404(
18- رأی شماره 139960330001011737  مربوط به پرونده کاسه 1398114430001000532 خانم شهین عیوضی  فرزند محمدآقا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 56/56 مترمربع پاک شماره 11578/4 

اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمدتقی ادیبی گرکانی صادره در دفتر 186 صفحه 286 قم.)م الف 9405( 
19- رأی شـماره 139960330001014625  مربـوط بـه پرونـده کاسـه  1398114430001001369 آقـای غفـار مـددی غریبدوسـتی  فرزنـد حاجـی آقـا در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 101 مترمربـع پاک شـماره 

10711/25 اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند قطعـی بـه شـماره 33850 مـورخ 1399/1/20 دفترخانـه 44 قم.)م الـف 9406( 
20- رأی شـماره 139960330001014479  مربوط به پرونده کاسـه 1399114430001001556 خانم زینب خودکاران  فرزند غامعلی در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 117/80 مترمربع پاک شـماره 9460 

اصلـی واقـع درقـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعـه نامه عادی خریداری مع الواسـطه از حسـین رضائی قمـی. )م ا لف 9407( 
 مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضـاء موعـد مقـرر سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه مالکین مشـاعی مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم 
اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم به توضیح اسـت که صدور سـند بر اسـاس قانـون مذکور مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. )گویه و عصراقتصاد( 
تاریخ انتشار اول:  1400/01/18  -  تاریخ انتشار دوم :  1400/02/04

داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری
کمسـیون تشـخیص موضـوع مـاده 12 قانـون زمیـن شـهری در اسـتان کردسـتان بـه 
موجـب نظریـه منـدرج در جـدول ذیـل غیـر مـوات )غ-ی-ر-م-و-ا-ت( اعـام نمـوده 
اسـت، لذا با توجه عدم دسترسـی به مالکین و به اسـتناد مصوبه مورخ 70/11/23 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام مراتـب در دو نوبـت و بـه فاصلـه ده روز بـه اطـاع 
مالکیـن و صاحبـان حقـوق قانونـی مـی رسـاند. در صـورت اعتـراض بـه نظریـه صـادره 
بـه مراجـع  آگهـی  انتشـار آخریـن  تاریـخ  از  مـاه  را ظـرف مـدت سـه  اعتـراض خـود 
صالحـه قضایـی تقدیـم دارنـد در صـورت عـدم اعتـراض در فرجـه زمانـی یـاد شـده 

نظریـه صـادره قطعـی اسـت. 
 

هیمن محمدی بهرام
انتشار نوبت اول : 1400/01/18 نوبت دوم : 1400/01/28

  پاک ثبتیمساحت)متر مربع(  محل وقوعتاریخ  نوعیت  شماره رای

واقع  در قسمتی   4499/04سقز)صاحب(99/12/27غیر موات1486
از پاک 36 اصلی 

بخش 2

Y X      نقاط 

4006848/71629916/151

4006861/75629956/632

4007072/28629920/253

---

آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری
کمسـیون تشـخیص موضـوع مـاده 12 قانـون زمیـن شـهری در اسـتان کردسـتان بـه 
موجـب نظریـه منـدرج در جـدول ذیـل غیـر مـوات )غ-ی-ر-م-و-ا-ت( اعـام نمـوده 
اسـت، لذا با توجه عدم دسترسـی به مالکین و به اسـتناد مصوبه مورخ 70/11/23 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام مراتـب در دو نوبـت و بـه فاصلـه ده روز بـه اطـاع 
مالکیـن و صاحبـان حقـوق قانونـی مـی رسـاند. در صـورت اعتـراض بـه نظریـه صـادره 
بـه مراجـع  آگهـی  انتشـار آخریـن  تاریـخ  از  مـاه  را ظـرف مـدت سـه  اعتـراض خـود 
صالحـه قضایـی تقدیـم دارنـد در صـورت عـدم اعتـراض در فرجـه زمانـی یـاد شـده 

نظریـه صـادره قطعـی اسـت. 

هیمن محمدی بهرام
انتشار نوبت اول : 1400/01/18 نوبت دوم : 1400/01/28

  پاک ثبتیمساحت)متر مربع(  محل وقوعتاریخ  نوعیت  شماره رای

واقع در قسمتی از 2000سقز)کانی نیاز(1400/1/14غیر موات1495
اراضی روستای کانی 

نیاز سقز

Y X      نقاط 

4013566/27616909/501

4013552/31616892/502

4013482/05616950/183

6943104/10616967/194

آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری
کردسـتان  اسـتان  در  زمیـن شـهری  قانـون   12 مـاده  موضـوع  تشـخیص  کمسـیون 
بـه موجـب نظریـه منـدرج در جـدول ذیـل بایـر )ب-ا-ی-ر( اعـام نمـوده اسـت، لـذا 
بـا توجـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن و بـه اسـتناد مصوبـه مـورخ 70/11/23 مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظـام مراتـب در دو نوبـت و بـه فاصلـه ده روز بـه اطـاع مالکین 
و صاحبـان حقـوق قانونـی مـی رسـاند. در صـورت اعتـراض به نظریـه صادره اعتراض 
خـود را ظـرف مـدت سـه مـاه از تاریـخ انتشـار آخرین آگهی بـه مراجع صالحه قضایی 
یـاد شـده نظریـه صـادره  اعتـراض در فرجـه زمانـی  تقدیـم دارنـد در صـورت عـدم 

قطعـی اسـت. 
 

هیمن محمدی بهرام
انتشار نوبت اول : 1400/01/18 نوبت دوم : 1400/01/28

  پاک ثبتیمساحت)متر مربع(  محل وقوعتاریخ  نوعیت  شماره رای

واقع در قسمتی    102/91سقز)صالح آباد(99/2/23بایر1481
از پاک 7 اصلی 

بخش 2

Y X      نقاط 

4012529/91612703/441

4012530/72612694/482

4012521/00612693/363

8152104/96596216/824

رئیــس اتــاق اصنــاف زنجــان اعــام کــرد کــه 
بــا توجــه به وضعیــت قرمز کرونایی شــهر زنجان 
بــازار تاریخــی ایــن شــهر تا اطــاع ثانــوی تعطیل 

می شود.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی اتاق اصناف 
اینکــه  بیــان  بــا  موســوی  محمــود  ســید  ایــران، 
زنجــان در خصــوص بیمــاری کرونــا در وضعیــت 
حــاد قرمــز کرونایــی قــرار دارد، گفت: بــازار بزرگ 

تاریخــی زنجــان، پاســاژها، مجتمع هــای تجــاری و 
مجموعه های تجاری و واحدهای صنفی سربســته 

تا اطالع ثانوی تعطیل می شود.
ملــی  کــرد: طبــق مصوبــه ســتاد  اظهــار  وی 
مبــارزه بــا کرونــا گــروه شــغلی دو، ســه و چهــار تا 
اطالع ثانوی در شهر زنجان اجازه فعالیت ندارند.
گفــت:  زنجــان  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
آرایشــگاه های زنانــه، مراکــز آموزشــی و تفریحــی 

و رفاهی، باشــگاه های ورزشــی و فروشگاهها حق 
فعالیت ندارند.

موســوی تاکید کرد: تنها فروشــگاه های مواد 
غذایی، زنجیره ای، سوپرمارکت ها، میوه فروشی ها 
و سبزی فروشی ها، میادین میوه و تره بار، توزیع 
و فــروش محصــوالت پروتئینــی و مراکــز تولیــد و 
عرضه فرآورده های لبنی و نانوایی زنجان با رعایت 

پروتکل های بهداشتی اجازه فعالیت دارند.

فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۴ تن مرغ 
زنده خارج از شــبکه توزیع در شهرســتان بدره به 

ارزش ۴میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال خبر داد. 
القاصــی  بــه گــزارش ایســنا، ســردار دالور 

مهــر اظهارکــرد: روز گذشــته مامــوران انتظامــی 
شهرســتان بــدره در راســتای اجــرای طــرح مبارزه 
مواصالتــی  مســیر های  در  ارز  و  کاال  قاچــاق  بــا 
شهرســتان، حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری ۵ 
دســتگاه کامیــون حامــل بار مرغ زنــده را متوقف 

کردند.
انتظامــی  مامــوران  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
شهرســتان در بازرســی از ایــن خودروهــا ۱۴ تــن 
مــرغ زنــده فاقــد مجــوز قانونــی کشــف کردنــد، 
افزود: در این راستا ۵ نفر دستگیر و جهت سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
بیــان  بــا  ایــالم  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
کارشناســان  توســط  طیورهــا  ارزش  اینکــه 
۴میلیــارد و ۲۰۰میلیون ریال برآورد شــده اســت 
بــه شــهروندان توصیــه کــرد: بــا گزارش بــه موقع 
اخبــار در خصــوص قاچــاق کاال و ارز، پلیــس را 
در برخــورد قاطــع و قانونــی و بــه موقــع بــا افــراد 

سودجو همراهی کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل گفت که میزان مصرف بنزین در 
نیمه اول فروردین ماه امســال بیش از دو برابر 
مصــرف ۱۵ روزه اول فروردیــن مــاه و تعطیــات 

نوروز سال گذشته است. 
در  مدنــی  ،ســیدحجت  ایرنــا  گــزارش  بــه 
نشستی با امام جمعه خلخال افزود: با توجه به 
افزایش ورودی گردشگران، مسافران و میهمانان 
نــوروزی بــه اســتان اردبیــل در تعطیــالت نــوروز 
امســال مصرف بنزین در این اســتان به بیش از 

میانگین افزایش مصرف بنزین در کشور رسید.
وی اظهارکــرد: میزان مصرف ســوخت بنزین 
در نیمه اول فروردین ماه امســال در جایگاه های 
ســوخت شهرستان اردبیل رتبه نخست استان را 
به خود اختصاص داده و جایگاه های مشگین شهر 

در رتبه دوم مصرف بنزین جای گرفتند.
مصــرف  لیتــری  میلیــون  کاهــش۶۴  بــه  او 
انــواع فرآورده هــای نفتــی طــی ۱۲ ماه ســال ۹۹ 
در مقایســه با میزان مصرف ســال ۹۸ در اســتان 
اشــاره کــرد و گفــت : در ۱۲ مــاه  ســال ۹۹ بیش 

از ۸۵۳ میلیــون لیتر انواع فرآورده های نفتی در 
استان اردبیل توزیع شد.

پخــش  شــرکت ملی  کامــل  آمادگــی  از  مدنــی 
فرآورده هــای نفتــی منطقــه اردبیــل بــرای تامیــن 
نیــاز مصرفــی اســتان  و ذخیــره  ســوخت مــورد 
سازی مناسب در انبارهای نفت این منطقه خبر 
داد وافزود: در حال حاضر هیچ گونه مشکلی در 
تامین و توزیع ســوخت بموقع به مراکز صنعتی، 
تولیــدی، مجــاری عرضــه ســوخت، کشــاورزان و 

ناوگان حمل و نقل وجود ندارد 

رئیس اتاق اصناف زنجان: بازار سنتی 
تا اطاع ثانوی تعطیل است

 کشف ۱۴ تن مرغ زنده

خارج از شبکه توزیع در ایام

مصرف بنزین در استان اردبیل دوبرابر شد 


