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آمادگى اجراى رایگان طرح اصالح 
و بهینه سازى موتورخانه ها در 
راستاى مسئولیت اجتماعى

–
–

شرکت گاز استان گیالن در سطح 
برتر سالمت ادارى قرار دارد

بیش از 31 هزار متر مربع از اراضى 
ملى اصفهان رفع تصرف شد

" "

آگهى مفقودى
ســند کمپانى و برگ ســبز یک دســتگاه خودرو سوارى ســایپا تیپ  مدل 1390 به 
رنگ ســفید روغنى به شماره موتور 4447093 و شماره شاسى  به شماره 
پالك ایران 43-554 س 54 به نام مریم ســادات حسینى زاده آرانى مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. کاشان
*****************************************************

برگ ســبز ، برگ کمپانى ، ســند محضرى یک دســتگاه خودرو ســوارى پرایــد مدل جى تى 
ایکس مدل 1382 به رنگ ســفید شــیرى روغنى به شماره موتور 00574605 و شماره شاسى 
 به شــماره پالك ایــران 18- 521 ج 96 متعلق به مهــدى محمدى خاکپور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
*****************************************************

پروانه بهره بردارى دامدارى نوع: گاو - نژاد دو رگ - شــیرى به شــماره 72998/1 مورخ 
90/06/16  با کد شناســایى 070404092702371  به مساحت زمین 226 مترمربع متعلق 
به اینجانب ابراهیم قلیچ زاده  فرزند صفر متولد 1331 صادره گنبد  واقع در استان گلستان- 
شهرستان کالله -بخش مرکزى- روستاى قوجمز مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. 

گنبد
*****************************************************

سند مالکیت (برگ سبز) خودروى وانت سیستم زامیاد تیپ  به رنگ آبى - روغنى 
مــدل 1394 به شــماره موتــور   و شــماره شاســى   
به شــماره پــالك 69-829 م 34 متعلق به صــادق ذوالفقارى فرزند یورت قلى به شــماره ملى 

2122581026 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. گنبد
*****************************************************

ســند کمپانى و سند مالکیت (برگ سبز) موتورسیکلت سیستم هندا 125  کد وسیله 
نقلیه : 3901417 به  رنگ نقره اى مدل 1386 به شــماره موتور  و شــماره بدنه 
 بــه شــماره پــالك 17323-596 ایران متعلق بــه علیرضا رحیمى 
فرزنــد حکم على به شــماره ملــى 4869845059 مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد. گنبد
*****************************************************

سند مالکیت (برگ سبز) خودروى کشاورزى تراکتور سیستم  ام اف تیپ 285 رنگ قرمز-
روغنى مدل 1390 به شــماره موتور   و شــماره شاســى  شــماره پالك 
17-344 ك12 متعلق به طه مولودى فرزند رســول به کد ملى 2870827571 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. گنبد
*****************************************************

سند کمپانى و برگ سبز یک دستگاه موتور سیکلت  سیستم ولگا به شماره موتور 
801104002*  * و شــماره تنــه  ***  به شــماره پالك ایران 622- 

34574 متعلق به غالمرضا باقرى مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است. کاشان
*****************************************************

برگ ســبز (شناسنامه)ســند فاکتور فروش(ســند کمپانــى) خودرو وانت سیســتم پیکان 
تیپ  سفیدشــیرى روغنى شــماره موتور   شاســى 
 و شــماره پــالك ایــران 65-717ق65 به نام دلمــراد توپال نیا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بندر عباس 
*****************************************************

برگ ســبز (شناسنامه)ســند فاکتور فروش(ســند کمپانى) اتوبوس شــهرى سیســتم بنز 
تیــپ او457مدل1386برنــگ فیروزه اى روغنى شــماره موتور45794600115913شــماره 
شاسى37212410103845 و شماره پالك ایران 84-553ع16 به نام سازمان اتوبوس رانى 

بندر عباس و حومه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بندر عباس 
*****************************************************

سند فاکتور فروش(سند کمپانى) خودرو سوارى سیستم پژو تیپ   مدل1388برنگ 
نقره اى متالیک شــماره موتور11687044551شــماره   و 
شــماره پالك ایــران 94-286د38به نام اقبال دهقان نــژاد مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. بندر عباس 
*****************************************************

اینجانــب مجتبــى دارابى مالک خودرو پژو 405 به شــماره انتظامــى 728 م 68 ایران 41 
شــماره موتور 12484239184  شــماره شاســى 14285727 به علت فقدان اســناد سازمان 
فروش ایران خودرو تقاضاى رونوشــت (المثنى) برگ ســبز خودرو مذکور را نموده اســت. لذا 
چنانچه هر شــخص ادعایى در مورد خودروى مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان 
فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهى است پس 

از انقضاى مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. بروجرد
*****************************************************

برگ ســبز موتورسیکلت باجاج مدل1389 شــماره پالك ایران771-83525 شماره 
***  به نام  هادى ســهیلى منش   شــماره شاســى 

فرزند محمد رضا مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.
*****************************************************

پــالك  مــدل1397 شــماره  پالــس  باجــاج  بــرگ ســبز و ســند کمپانــى موتورســیکلت 
ایــران775-69371 شــماره  شــماره شاســى   نام  

هادى سهیلى منش فرزند محمد رضا مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.
*****************************************************

برگ ســبز سوارى وانت پیکان مدل1387 شــماره پالك ایران36-811م71 شماره موتور 
11487020224 شــماره شاســى   به نام موســى الرضا محمدى 

بونش فرزند على مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.
*****************************************************

بدینوســیله اعــالم میــدارد برگ ســبز و ســند مالکیــت وانت پیــکان تیــپ  
بــه رنگ ســفید روغنــى مــدل 1388 به شــماره موتــور 11488053902 و شــماره شاســى 
 بــه شــماره پــالك انتظامى 96- 913 ص 21 متعلــق به اینجانب 
جابر قمى فرزند محمد على بشــماره ملى 4591277968 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. شاهرود
*****************************************************

مدرك فارغ التحصیلى سید میثم کالنتریان فرزند سیدقربان به شماره شناسنامه 7 صادره 
از تنکابن در مقطع کارشناســى رشته مهندسى تکنولوژى الکترونیک صادره از واحد دانشگاهى 
موسســه آموزش عالى کسرى رامســر مفقودگردیده و فاقد اعتبار مى باشد.از یابنده تقاضا مى 
شود اصل مدرك را به موسسه آموزش عالى کسرى رامسر به نشانى رامسر -مومسسه آموزش 

عالى کسرى رامسر ارسال نماید. سارى
*****************************************************

سند کمپانى سوارى سپند پى کى اى مدل 1384 شماره پالك ایران62-619س88 شماره 
موتور  شماره شاسى 054275 مفقودگردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

*****************************************************
ســند کمپانى وانت نیســان مدل 1362 با شــماره پالك ایران62-152د41 شماره موتور 

093275 شماره شاسى  مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
*****************************************************

آگهى فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیت ششــدانگ پــالك شــماره 3120/1 و 3148 و 3131/1- بخــش یک ثبتى 
شــاهرود در صفحه 382 دفتر 88 ذیل شــماره 12901 به نام محمدرضا صانعى صادر و تسلیم 
گردیده اســت و بموجب نقل و انتقاالت ســند انتقالى شــماره 14549 مورخ 75/04/21 دفتر 
19 شــاهرود به على قیســى انتقال گردیده اســت. ســپس مالک با ارائه دو برگ استشــهادیه 
محلى اعالم نموده اســت که ســند مالکیت به علت اسباب کشــى مفقود گردیده است و تقاضاى 
صدور ســند ما لکیت المثنى نموده اســت لذا برابر تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى تا هرکس نسبت به صدور سند مالکیت 
اعتراض دارد و یا ســند مالکیت در دســت وى مى باشد و یا مدعى انجام معامله اى است مراتب 
را ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از انتشــار  آگهى کتبا به اداره ثبت اســناد و امالك شــاهرود 
اعالم در غیر این صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالکیت المثنى وفق مقررات 
صادر خواهد شــد سند مالکیت دفترچه اى بشماره چاپى 147866 مى باشد و برابر سند رهنى 
شماره 60299 مورخ 1379/6/23 دفتر 8 شاهرود در رهن بانک رفاه مى باشد. تاریخ انتشار 

1399/8/11
مصطفى بخشى - سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود 

فقدان سند مالکیت
بــه کــد ملــى 4879748870 برابــر وکالتنامــه  آقــاى طاهــر قجقــى فرزنــد ســلیم 
و  گنبــد   106 دفترخانــه   1391/8/20-51085 و   1391/4/4-48426 هــاى  شــماره 
 30 ارائــه  بــا  گنبــد   59 دفترخانــه   1399/7/16 و26133-   1399/7/16-26134
بــرگ شــهادت شــهود مصــدق، مدعى شــده که اســناد مالکیــت مقادیــر 200 ســهم و200 
ســهم و200 ســهم و200 ســهم و200 ســهم و200 ســهم و200 سهم و200 ســهم و200 
ســهم و200 ســهم و200 ســهم و200 ســهم و200 ســهم و200 ســهم و200 ســهم مشاع 
از ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 600000 مترمربــع بــه شــماره ورقه 
-858559-524416-858464859213-809643-809783-627014 مالکیــت 
الــف  ســرى   91 ســال   859166-858465-858462-858467-858466-858621
بــه پــالك 10520 فرعــى از 1-اصلــى بخش 10 حــوزه ثبتى گنبــد ذیل ثبــت 1041090-
-103886-96213-104637-104614-104646-103708-96842-104582
-206 صفحــات   104584  -104585-104580-104583-104081-103865
366-304-165-97-88-103-100-249-94-75-220-312-216-285-ج 
-559-559-561-565-565-565-565-565-565-565-558-513-565-561
524 ناحیه یک به نام هاى آقایان و خانم ها  منصوره اکبریان سیار -على اشرف صدرى -رضا 
رســولى- وجیهه بهرامى- امیر على معصومى-  ســمیه صدرى- کبرى ایزدى- جواد عامریان- 
محمد محبى- میثم محمدى پاك- ناصر صمدى نجات- خدیجه محبى - منصوره اکبریان سیار - 
مرضیه محبى - زینب اکبریان سیار ثبت و صادر گردیده، به علت اسباب کشى مفقود گردیده، 
تقاضــاى صدور المثنى ســند مالکیت را از این اداره نموده لذا برابــر تبصره یک اصالحى ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــارآگهى مى گردد و هرکس 
مدعى وجود ســند مالکیت یا ســند معامله نزد خود باشد ظرف 10 (ده) روز مدارك اعتراض را 
ضمن ارائه مســتندات به این اداره تقدیم نماید درغیراینصورت پس از انقضاى مدت مذکور 

برابر مقررات اقدام خواهد شد.م-الف: 8971
رضا سارانى -مدیر واحد ثبت حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آگهى فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 161 فرعى از 49 اصلى 
بخــش دو شــاهرود در دفتر امــالك جلد 253 صفحه 286 بــه نام خانم ربابــه رضائى صادر و 
تسلیم گردیده است سپس مالک با ارائه دو برگ فرم استشهادیه تقاضاى صدور سند مالکیت 
المثنــى به علت جابجایى را نموده اســت لذا برابر تبصره یک مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتــب یکبار در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــا رآگهى تا هرکس نســبت به صدور ســند 
مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در دست وى مى باشد و یا مدعى انجام معامله اى است 
مراتب را ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از انتشــار  آگهى کتبا به اداره ثبت اســناد و امالك 
شــاهرود اعالم در غیر این صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ســند مالکیت المثنى 
وفق مقررات صادر خواهد شــد شماره چاپى سند برگى 260162 سرى ب سال 91 مى باشد. 

تاریخ انتشار 1399/8/11
مصطفى بخشى - سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود 

آگهى فقدان سند مالکیت
خانم طاهره قصابى با ارائه استشــهادیه شــماره 42532 تنظیمى دفترخانه 138 آمل طى 
درخواست شــماره 99/34137-99/8/7 تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى 287058 سه 
دانگ پالك شماره 2796 فرعى از 44 اصلى واقع در بخش 9 ثبت آمل که در صفحه 190 جلد 
76 ذیل شماره 11982  ثبت گردیده و در اثر جابه جایى مفقود شده را نموده است که مقدار 
1/5 ســهم مشاع از سه ســهم سه دانگ به صورت مشــروط به غیر منتقل شد که آن ها براى 
خود ســند مشــاعى مجزا دریافت نمودند لذا دراجراى ماده 120اصالحى آیین نامه قانون ثبت 
مبادرت به نشــر این آگهى در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار مى گردد، چنانچه اشــخاصى 

مدعى انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــند ظرف مــدت ده روز پس از تاریخ 
انتشــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل 
ارایــه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقــرر اعتراض ارائه نگردد و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند مالکیت المثنى به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آمل-سید محمد حسن روشنایى

آگهى
در پرونده ورشکســتگى شــرکت بازرگانى غنچه طالیى آمل با شماره ثبت 3660 و شناسه 
ملى 10760297383 ، به استناد ماده 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى بدین وسیله 
اعالم مى گردد: باتوجه به این که اموالى از شرکت ورشکسته مذکور یافت نشده است، چنانچه 
بســتانکاران بعضاً یا کالً درخواســت اجراى اصول ورشکستگى را نمایند ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ نشــر آگهى فرصت دارند در اداره تصفیه امور ورشکستگى دادگسترى مازندران حضور 
یافته و نســبت به پرداخت هزینه اجراى ورشکســتگى اقدام نمایند در غیر این صورت جریان 

ورشکستگى خاتمه خواهد پذیرفت.
تاریخ چاپ : 1399/8/11

 امیــن فالح- مستشــار قضائى و رئیس اداره تصفیه امور ورشکســتگى دادگســترى اســتان 
مازندران

اجراییه
محکوم له: علیرضا اســماعیلى با وکالت محمد قربانى به نشــانى آمل میدان 17 شــهریور 
خیابــان طالب آملى دریا یکم ســاختمان آذرنــوش طبقه 2 واحد 4/2 محکــوم علیه:امید نورى 
مقدم -مجهول المکان به موحب رأى شــماره 97/245  شــعبه هفتم شــوراى حل اختالف آمل 
که قطعیت یافته محکوم علیه محکوم است به پرداخت 23,500,000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 670,000 ریال به عنوان هزینه دادرســى و نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 
چــک 96/10/2 لغایت اجراى حکم در حق خواهان و حق الوکاله وکیل براســاس تعرفه ، ضمنا 
نیم عشر دولتى بر عهده محکوم علیه مى باشد.به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایى ماده 189 
قانون برنامه ســوم توسعه اقتصادى،اجتماعى فرهنگى  محکوم علیه مکلف است : پس از ابالغ 
این برگ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
بــه یا انجام تعهد و مفاد رأى بدهــد در غیر این صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى 

احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد.م/الف                
قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف آمل-حسین قاضى

اجراییه
شــماره پرونده:2/96/684 محکوم له: علیرضا اسماعیلى فرزند اسماعیل با وکالت محمد 
قربانى به نشــانى آمــل خیابان نور ابتداى فرهنگ شــهر فروشــگاه قطعات یخچال اســماعیلى  
محکوم علیه: حمیرا اشــرفیان فرزند على اکبر-خراســان شــمالى -بجنورد میدان بهارســتان 
فرهنگ 12 پالك 62  به موجب راى شــماره 287-97/5/17 شــعبه دوم شوراى حل اختالف 
آمــل کــه قطعیت یافته محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 90,000,000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 2,315,000 ریال بابت هزینه دادرســى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
96/11/20 لغایت زمان اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، ضمنا نیم عشــر دولتى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد.به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایى ماده 189 قانون برنامه سوم 
توســعه اقتصادى،اجتماعى فرهنگى  محکوم علیه مکلف اســت : پس از ابالغ این برگ اجراییه 
ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به یا انجام تعهد 
و مفــاد رأى بدهد در غیر این صورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا 

دادگسترى محل تحویل خواهد شد.م/الف                
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف آمل

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


