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مدیرعامل نمایشگاه اصفهان در آیین
افتتاح نمایشگاه فوالد:

حضور در نمایشگاه بهترین راه برای
رونق بازار و خروج از رکود است

اصفهان -راعی  :مدیرعامل نمایشگاه اصفهان
در آیین افتتاح نمایشگاه فوالد اظهار کرد:
حضور در نمایشگاه بهترین راه برای رونق بازار
و خروج از رکود است .نمایشگاه فوالد اصفهان،
معتبرترین رویداد فوالد کشور است.با حضور
دکتر کرباسیان و بزرگان صنعت فوالد کشور
دهمین نمایشگاه بینالمللی متالورژی ،فوالد،
ریختهگری ،ماشینآالت و صنایع وابسته در
اصفهان گشایش یافت.
عصر دیروز و در مراسمی با حضور دکتر
مهدی کرباسیان معاون وزیر و رئیس هیات
عامل ایمیدرو ،دهمین نمایشگاه بینالمللی
فوالد ریخته گری و متالورژی ماشینآالت و
صنایع وابسته در محل دایمی نمایشگاههای
استان اصفهان واقع در پل شهرستان گشایش
یافت .در ابتدای این مراسم ،مدیرعامل شرکت
نمایشگاههای استان اصفهان گفت :این
نمایشگاه که جایگاه خود را به عنوان معتبرترین
نمایشگاه صنعت فوالد کشور تثبیت کرده است،
طی روزهای شانزدهم تا نوزدهم مردادماه بر
پاست.وی به شرکت بیش از  ۱۵۰شرکت داخلی،
خارجی و نمایندگان شرکتهای بینالمللی اشاره
کرد و گفت :این شرکتها در قالب هشت هزار
مترمربع فضای نمایشگاهی توانمندیهای خود
را به نمایش خواهند گذاشت.مشارکتکنندگان
دهمین نمایشگاه بینالمللی متالورژی ،فوالد،
ریختهگری ،ماشینآالت و صنایع وابسته
دستاوردهای خود در زمینههای ریختهگری،
تولید فوالد ،چدن و فلزات غیرآهنی ،ماشینآالت
و تجهیزات صنعتی وابسته ،تصفیهخانههای
صنعتی و خدمات صنعت متالورژی و شکلدهی
فلزات را در معرض بازدید متخصصان و
بازدیدکنندگان قرار میدهند.عالقمندان به
بازدید از دهمین نمایشگاه بینالمللی متالورژی،
فوالد ،ریختهگری ،ماشینآالت و صنایع وابسته
میتوانند طی روزهای شانزدهم تا نوزدهم
مردادماه و از ساعت  ۱۶تا  ۲۲به پل شهرستان،
محل برگزاری نمایشگاههای بینالمللی استان
اصفهان مراجعه کنند.

افزایش  2برابری بازرسی آلتراسونیك در شركت نفت و گاز
قباد ناصری با اعالم این خبر اظهار کرد :طی این
روش بازرسی بیش از  367هزار دسی متر مربع
تأسیسات فرآورشی این شرکت شامل تسهیالت
سرچاهی  ،خطوط لوله  ،شیرگاه ها  ،سیستم
های لوله کشی و تجهیزات ثابت مورد بازرسی
کارشناسان این شرکت قرار گرفت .
وی با اعالم اینکه این مقدار  2/2برابر بیشتر از
سال قبل است افزود  :این بازرسی ها با صرف
زمانی معادل  15000نفر روز محقق شد و طی آن
 11732نقطه از تأسیسات فرآورشی مورد بازرسی
مدون و برنامه ریزی شده کارشناسان بازرسی فنی
قرار گرفت و در خاتمه با جمع آوری و آنالیز داده
های مربوطه  ،نقاط دارای خوردگی شناسایی و
ترمیم شد.
این مقام مسئول در شرکت بهره برداری نفت و
گاز مسجدسلیمان در خصوص مزایای بازرسی به
روش آلتراسونیک نسبت به سایر روش ها گفت :
بازرسی به روش آلتراسونیک یکی از از روش های به
روز و فراگیر در بازرسی فنی صنایع است که طی آن
امواج صوتی ایجاد شده بوسیله دستگاه آلتراسونیک
به داخل ضخامت قطعه ارسال می شود .
ناصری با عنوان اینکه دست کم  11نقطه از
تأسیسات مختلف این شرکت دارای خوردگی شدید
تشخیص داده شد افزود  :این خوردگی ها که می
توانست به نشت نفت و خسارت های زیست
محیطی منجر شود با اقدامات بموقع کارشناسان
بخش تعمیرات این شرکت ترمیم یا تعویض شد.
وی با بیان اینکه شرکت بهره برداری نفت و
گاز مسجدسلیمان با در اختیار داشتن بیش از
 2000کیلومتر انواع خطوط لوله نفت وگاز و پساب
صنعتی و قدمتی فراتر از  110سال قدیمی ترین
تولید کننده نفت و گاز کشور و خاورمیانه است
اظهار کرد :پایش وضعیت و تضمین سالمت

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

برابــر رأی شــماره  139760301060001806هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی زهــرا علــی دوســتی حصــاری فرزنــد مــراد بشــماره شناســنامه  35صــادره از ورامیــن در ششــدانگ یــک
بــاب خانــه بــه مســاحت  214/60مترمربــع پــالک  611فرعــی از  7اصلــی واقــع در قریــه کاظــم آبــاد ورامیــن
خریــداری از مالــک رســمی آقــای پرویــز ناصــری عزیــزی 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 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 .م/الــف 245 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/5/18 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/5/4 :
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول

بــه موجــب اجرائیــه کالســه  970051شــعبه اول دادگاه عمومــی بخــش کرگانــرود درخصــوص دعــوی مهــرزاد
محمــدی بــا وکالــت راحلــه جعفــری بــه طرفیــت ســعید پیشــوایی بــه خواســته مطالبــه امــوال غیــر منقــول عبــارت
اســت از ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  5082/07مترمربــع بــه شــماره فرعــی
 205از ســنگ اصلــی  13بخــش  28گیــالن بــه شــماره ثبــت و صفحــه  262/26738دفتــر  235/28و بــه شــماره
ســند مالکیــت چاپــی  316348ســری ج  93/بنــام ســعید پیشــوایی فرزنــد عبداالحــد واقــع در لیســار – قلعــه بیــن –
نرســیده بــه ســردخانه ســوباتان بــا حــدودات اربعــه شــماال :در ســه قســمت کــه قســمت دوم آن غربی اســت اول ســیم
خارداریســت بــه طــول  10/67متــر بــه راه  8متــری دوم ســیم خاردارســت بــه طــول  6/27متــر بــه راه  8متــری ســوم
ســیم خارداریســت بــه طــول  78/52متــر بــه راه  8متــری شــرقا :ســیم خارداریســت بــه طــول  56/40متــر بــه شــماره
باقیمانــده یکصــد و هشــتاد فرعــی از ســیزده اصلــی غربــا :در ســه قســمت کــه قســمت دوم آن جنوبــی اســت بــه طول
 12/87متــر بــه شــماره باقیمانــده یکصــد و هشــتاد فرعــی دوم ســیم خارداریســت بــه طــول  10/31متــر بــه شــماره
باقیمانــده یکصــد و هشــتاد فرعــی ســوم چپــر مجــاور بــه طــول  43/96بــه شــماره  202فرعــی از ســیزده اصلــی جنوبا
ســیم خارداریســت بــه طــول  74/22متــر بــه راه  8متــری کــه ارزش ریالــی ملــک مــورد تنــازع از قــرار هــر مترمربع به
مبلــغ  1/100/000ریــال و کل آن بــه مســاحت  5082/07مترمربــع بــه میــزان  5/590/277/000ریــال معــادل پانصــد
و پنجــاه و نــه میلیــون و بیســت و هفــت هــزار و هفتصــد تومــان بــرآورد و اعــالم مــی گــردد لــذا ملــک موصــوف در
تاریــخ  97/6/17ســاعت  10صبــح از طریــق مزایــده در دفتراجــرای احــکام مدنــی دادگاه کرگانــرود بفــروش مــی رســد
قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع و بــه کســانیکه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد فروختــه خواهــد شــد
و ده درصــد بهــای پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک مــاه
نســبت بــه پرداخــت باقیمانــده قمــن معاملــه اقــدام نمایــد و درغیــر ایــن صــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع صنــدوق
دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد  5روز قبــل از موعــد مزایــده
بــه دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه نماینــد تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.

مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کرگانرود
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دادنامه

پرونــده کالســه  9709988140300260شــعبه دادگاه عمومــی بخــش قهاونــد تصمیــم نهایــی شــماره
 – 9709978140300732خواهــان :جعفــر ســورانی بزچلوئــی فرزنــد ســیف الــه بــا وکالــت هــادی غریبــی فرزند
عباســعلی بــه نشــانی مرکــزی – کمیجــان  -کمیجــان – بلــوار مصطفــی خمینــی – فلکــه عدالــت – خوانــده:
زینــب مختــاری فرزنــد حســین بــه نشــانی قهاونــد – روســتای هیــزج منــزل پــدری – خواســته :الــزام بــه تمکیــن
– گردشــکار :دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد
رای دادگاه
درخصــوص دعــوای جعفــر ســورانی بزچلوئــی فرزنــد ســیف الــه کــه وکالــت وی را هــادی غریبــی بــه عهــده دارد بــه طرفیت
زینــب مختــاری فرزنــد حســین بــه خواســته الــزام بــه تمکیــن و چنیــن توضیــح داده کــه خوانــده همســر دائمــی وی مــی
باشــد کــه حــدود ســه مــاه اســت منــزل مشــترک را بــدون عــذر موجــه تــرک کــرده و حاضربه بازگشــت نمــی باشــد .دادگاه
نظــر بــه اینکــه طبــق مــاده  1114و  1115قانــون مدنــی زن بایــد در منزلــی کــه شــوهرش تعییــن مــی کنــد زندگــی نماید
نگــر آن کــه زن دارای عــذر موجهــی باشــد و ایــن در حالــی اســت کــه خوانــده علیرغــم ابــالغ قانونــی وقــت رســیدگی را
ازطریــق نشــر آگهــی در جرایــد کثیراالنتشــار مــورخ  97/4/2در جلســه رســیدگی حاضــر نشــده و دفاعــی بــه عمــل نیــاورده
و دلیلــی بــر عــدم تمکیــن خــود ارائــه نــداده اســت لــذا دادگاه پــس از احــراز رابطــه زوجیــت فــی مابیــن بموجــب عقدنامــه
رســمی ضــم پرونــده خواســته خواهــان را ثابــت دانســته بــا اســتناد بــه مــواد مذکــور حکــم بــه تمکیــن خوانــده از خواهــان
و بازگشــت بــه زندگــی مشــترک صــادر و اعــالم مــی نمایــد ایــن رای ظــرف یــک مــاه پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در
همیــن دادگاه ســپس ظــرف یــک مــاه پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر در دادگاه تجدیــد نظــر اســتان همــدان مــی باشــد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی قهاوند

بازرسی
به روش
آلتراسونیک
یکی از از روش
های به روز
و فراگیر در
بازرسی فنی
صنایع می باشد
عملکرد تأسیسات فرآورشی در راستای تولید ایمن
و پایدار از تأسیسات و رعایت جنبه های ایمنی و
زیست محیطی از اهداف و برنامه های مهم اداره
بازرسی فنی این شرکت است .
ناصری با اشاره به شرایط جغرافیایی خاص و
متمایز این شرکت در مقایسه با سایر شرکت های

بهره بردار نفت و گاز گفت  :از یک سو بیش از
نیمی از چاه های و تأسیسات این شرکت مشرف
به حوضه آبریز  6سد و دریاچه بزرگ کشور و در
مجاورت رودخانه های دائمی و پرآب نظیر کارون ،
کرخه  ،دز و کرخه قرار دارد و از سوی دیگر راهبری
و تولید از دومین مخزن گاز ترش جهان از نظر

5723

دادنامه

پرونــده کالســه  9609981310700838شــعبه  7دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت تصمیــم نهایــی
شــماره  – 9709971310700416خواهــان :بانــک توســعه تعــاون بــا وکالــت ســمیه نــوروزی الســکی فرزنــد
خانعلــی بــه نشــانی اســتان گیــالن – شهرســتان رشــت – شــهر رشــت – بیســتون – ابتــدای خیابــان معلــم-
ســاختمان علــی – طبقــه  3واحــد  – 6خوانــدگان -1 :امیرحســن زاده شــنبه بــازاری فرزنــد احمــد  -2اســمعیل
اکبــرزاده کســاری فرزنــد حاجــی – خواســته :مطالبــه وجــه بابــت( اعــالم ختــم رســیدگی)
رای دادگاه
درخصــوص دعــوی ســمیه نــوروزی الســکی بوکالــت از بانــک توســعه تعــاون بطرفیــت خوانــدگان  -1اســمعیل
اکبــرزاده کســاری  -2امیــر حســین زاده شــنبه بــازاری بــه خواســته مطالبــه مبلــغ  160/770/367ریــال بابــت
اصــل خواســته و ســود و خســارت وجــه قــرارداد بشــرح متــن دادخواســت تــا تاریــخ  96/10/12و از تاریــخ مذکــور
لغایــت اجــرای کامــل خســارت روزانــه مبلــغ  83/636ریــال بــه ماخــذ  21درصــد در ســال طبــق قــرارداد بــه
انضمــام کلیــه خســارات دادرســی و دفتــر و حــق الوکالــه وکیــل دادگاه بــا مالحظــه قــرارداد تنظیمــی فــی مابیــن
شــماره  3215/111/160278 /1مــورخ  92/5/31خوانــده ردیــف اول بــه عنــوان متعهــد اصلــی و خوانــده ردیــف
 2بعنــوان ضامــن بازپرداخــت تســهیالت را بــر عهــده گرفتــه انــد خوانــدگان علیرغــم ابــالغ در جلســه دادرســی
حضــور نــدارد و دفاعــی بــه عمــل نیــاورده انــد دادگاه بــا عنایــت بــه اوراق پرونــده و مســتندات ابــرازی دعــوی
خواهــان را وارد تشــخیص و بــه اســتناد مــواد  10و  219و  222و  1257قانــون مدنــی الحــاق دو تبصــره بــه
مــاده  15اصالحــی قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا و مــواد  198و  522و  519قانــون آییــن دادرســی مدنــی
حکــم بــه محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ  160/770/367ریــال بابــت اصــل خواســته و ســود
و خســارت وجــه قــرار داد بشــرح متــن دادخواســت تــا تاریــخ  96/10/12و از تاریــخ مذکــور لغایــت اجــرای کامــل
دادنامــه خســارت تاخیــر روزانــه مبلــغ  83/636ریــال بــه ماخــذ  21درصــد طبــق قــرارداد و مبلــغ 5/392/259
ریــال هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد
رای صــادره غیابــی ظــرف مــدت  20روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه ســپس ظــرف بیســت روز
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان گیــالن اســت.

رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی رشت

5712

دادنامه

پرونــده کالســه  9609981820100213شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی دادگســتری شهرســتان آســتارا
تصمیــم نهایــی شــماره  9709971820100507خواهــان  :مینــا زاهــدان فرزنــد ارشــد بــا وکالــت مقصود حســن
پــور فرزنــد ابــاذر – خوانــده :فرهمنــد مهربــان فرزنــد طهمــاس – خواســته :طــالق بــه درخواســت زوجــه
رای دادگاه
درخصــوص دادخواســت مینــا زاهــدان فرزنــد ارشــد بــا وکالــت مقصــود حســن پــور بــه طرفیــت فرهمنــد
مهربــان فرزنــد طهمــاس بــه خواســته اجــازه اعمــال وکالــت بــه زوجــه بــرای مطلقــه کــردن خــود بــه اســتناد
تخلــف خوانــده از بنــد  8شــرط ضمــن عقــد نــکاح و اختیــار همســر دوم بــه داللــت  -1تصویــر مصــدق
ســند نکاحیــه  2159صــادره از دفتــر رســمی ازدواج شــماره  93تالــش وجــود علقــه زوجیــت محــرز اســت
 -2زوج بــه موجــب گواهــی گواهــان تعرفــه شــده شــهود خواهــان تحقیقــات معمولــه زندگــی خانوادگــی را
بــدون عــذر موجــه بیــش از یــک ســال تــرک نمــوده اســت لــذا تخلــف وی از بنــد  8عقــد نــکاح کــه بــه
امضــای وی رســیده اســت محــرز اســت و بــا محــرز بــودن تخلــف خوانــده وکالــت بالعــزل زوجــه بــا حــق
توکیــل بــه غیــر جهــت مطلقــه کــردن خویــش محقــق شــده اســت  -3زوج بــه وصــف ابــالغ اخطاریــه در
جلســه دادرســی شــرکت ننمــوده و دفاعــی بــه عمــل نیــاورده  – 4دادگاه مســاعی خویــش را جهــت اصــالح
ذات البیــن بــکار گرفــت کــه موثــر واقــع نشــد و زوجــه اصــرار بــه جدایــی دارد ایضــا امــر در اجــرای مــاده
 28قانــون حمایــت از خانــواده مصــوب  1391/12/1و آیــه شــریفه  35ســوره مبارکــه نســا بــه داور ارجــاع
گردیــد اعــالم نظــر داور زوجیــن برمصلحــت بــه جدایــی داللــت دارد  -5لــذا مــن حیــن المجمــوع دادگاه
مســتندا بــه مــواد  26و  33قانــون حمایــت از خانــواده و مــاده  1119قانــون مدنــی حکــم بــه اعمــال وکالــت
بالعــزل خواهــان جهــت مطلقــه کــردن خــود در یکــی از دفاتــر رســمی طــالق صــادر و اعــالم مــی نمایــد
 -6زوجــه حســب اســتعالم شــماره  96/1/13-14/6/2776اداره پزشــکی قانونــی شهرســتان آســتارا بــاردار
نمــی باشــد  -7عــده طــالق ســه طهــر اســت  -8خواهــان در خصــوص اجــرت المثــل ایــام زندگــی مشــترک
و تنصیــف امــوال نحلــه و نفقــه ایــام گذشــته خــود و نفقــه فرزنــد مشــترک و جهزیــه ادعایــی نــدارد و اظهــار
داشــت نفقــه طفــل مشــترک را خــود متقبــل مــی گــردد  -9زوج بــه پرداخــت تعــداد  14عــدد ســکه طــالی
تمــام بهــار آزادی در حــق زوجــه محکــوم مــی گــردد  -10حضانــت طفــل مشــترک بــا توجــه بــه ســن وی و
بــا توجــه بــه اولویتــی کــه قانونگــذار بــرای مــادر تعییــن نمــوده اســت و ایضــا بــا در نظــر گرفتــن صملحــت
طفــل تــا ســن  7ســالگی بــا مــادر مــی باشــد و پــدر حــق مالقــات طفــل را هــر هفتــه  24ســاعت کــه
شــروع آن ســاعت  17روز پنجشــنبه و پایــان آن ســاعت  17روز جمعــه خواهــد بــود دارد محــل تحویــل
طفــل کالنتــری مرکــزی شهرســتان آســتارا تعییــن مــی گــردد  -11اجــرای صیغــه طــالق موکــول بــه تادیــه
حقــوق مالــی زوجــه اســت و طــالق در صــورت رضایــت زوجــه بــا صــدور حکــم قطعــی دایــر بــر اعســار زوج
بــا تفســیط محکــوم بــه نیــز ثبــت مــی شــود  -12ســردفتر رســمی طــالق مــی توانــد بــه نمایندگــی از ایــن
دادگاه صیغــه طــالق را جــاری نمایــد رعایــت شــرایط صحــت طــالق از جملــه مفــاد مقــررات 1135 – 1134
قانــون مدنــی برعهــده مجــری صیغــه طــالق اســت  -13مــدت اعتبــار حکــم طــالق شــش مــاه از تاریــخ
ابــالغ رای فرجامــی یــا انقضــای مهلــت فرجــام خواهــی اســت رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس
از ابــالغ قابــل واخواهــی درایــن دادگاه ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم محتــرم
تجدیــد نظــر اســتان گیــالن اســت.

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری آستارا

5717

رونوشت آگهي حصر وراثت

خانــم کبــری لرونــد داراي شــماره شناســنامه 18023بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 1/97ش 534/از ایــن
حــوزه درخواســت گواهــي حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده ک شــادروان عبــاس خــان لرونــد ب
شناســنامه شــماره  2در تاریــخ 97/2/14اقامتــگاه دائمــي خــود را بــدرود زندگــي گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن
مرحــوم  /مرحومــه منحصــر اســت ب -1:متقاضــی بــا مشــخصات فــوق الذکــر ش ش  18023متولــد 1353
دختــر متوفــی  -2ســکینه عیــدی پــور ریملــه ش ش  1متولــد  1332زوجــه متوفــی  -3معصومــه لرونــد ش
ش  3110متولــد  1360دختــر متوفــی  -4زهــرا لرونــد ش ش  8830متولــد  1364دختــر متوفــی  -5فریــده
لرونــد ش ش  0470125156متولــد  1369دختــر متوفــی  -6بهــرام لرونــد ش ش  4متولــد  1349پســر
متوفــی  -7امیــن لرونــد ش ش  454متولــد  1356پســر متوفــی  -8فرزانــه لرونــد ش ش  624متولــد 1355
دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــي مــي نمایــد تــا
هرکســي اعتراضــي دارد یــا وصیتنامــه متوفــي نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف یــک مــاه بــه
شــعبه یــک شــوراي حــل اختــالف شهرســتان قرچــک تقدیــم دارد  .گواهــي صــادر خواهــد شــد/.م/الف8144 :

رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان قرچک

میزان هیدروژن سولفوره که در فاصله نزدیکی از
شهر مسجدسلیمان واقع شده  ،اهمیت و ضرورت
توجه به سالمت و پایش وضعیت تأسیسات
فرآورشی این شرکت را در زمینه بازرسی های مدام
و برنامه ریزی شده از تأسیسات متنوع و پراکنده
فرآورشی دو چندان می کند.

پیام تبریک مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر
مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر با ارسال پیامی روز
خبرنگار را تبریک گفت.به گزارش روابط عمومی اداره کل راه
و شهرسازی استان بوشهر در متن پيام تبريك مديركل راه و
شهرسازي استان بوشهر به مناسبت روز خبرنگار آمده است:
خبرنگاران به راستي تجسم امانت ،مسئوليت ،تعهد ،دلسوزي و
وظيفه اند ،چرا كه روشن نگه داشتن چراغ اطالع رساني  ،رشدهمه
جانبه و سالمت فكري هر جامعه اي  ،مرهون تالش هاي شبانه
روزي آنهاست17‹‹.مرداد ماه » یادآور خاطره بزرگ مرد عرصه اطالع
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مدیر عامل شرکت گاز استان
بوشهرمطرح کرد

بصیرت افزایی و امیدآفرینی ،

رسالت مهم خبرنگاران در عصر حاضر

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از افزایش  2برابری اجرای بازرسی تأسیسات فرآورشی این شرکت به روش
آلتراسونیک نسبت به سال قبل خبر داد .

به مناسبت روز خبرنگار صورت گرفت

برابــر رأی شــماره  139760318008001106هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی خانــم آمنــه عبدالهیــان ســورچانی فرزند موســی بشــماره شناســنامه  175صــادره از رودســر در ششــدانگ
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  147/85مترمربــع بــه شــماره پــالک  530فرعــی از  84اصلی مجزی شــده
از پــالک  8فرعــی از  84اصلــی واقــع در چافجیــر بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقاجــان اســعدی
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 ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ,ظــرف مــدت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت در صورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 451 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/5/18 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/5/4 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ محمدرحیم پور راینی

خبر

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خبر داد

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

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

ایران زمین
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رسانی شهید «محمود صارمی » می باشد ،شهید گرانقدری که
فراغش بهانه شد برای گرامیداشت «روز خبرنگار» ،روزی از جنس
حرمت و عشق به قلم.براستي رشد و ارتقاء سطح اطالعات جامعه
مرهون خدمات سریع و دقیق این عزیزان است و ما در حوزه راه و
شهرسازي ،همواره از این ظرفیت در راستای تحقق اهداف عالیه
نظام مقدس جمهوری اسالمی بهره بردهایم؛امید است با استعانت
و توکل به خداوند متعال در انجام رسالت آگاهی بخشی  ،شفاف
سازی و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه موفق و موید و پیروز باشید.

دادنامه

پرونــده کالســه  9509981335600255شــعبه  8دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت ( 16حقوقی ســابق)
تصمیــم نهایــی شــماره  – 9709971335600082خواهــان :غالمرضــا بابــازاده سرشــکه فرزنــد عیســی بــا وکالــت
جمشــید عبــاس زاده لیمــا فرزنــد مهرعلــی و مرضیــه موحــدی فــر فرزنــد محســن – خوانــده :مصطفــی رفاهــی
مردخــه فرزنــد علــی – خواســته هــا -1 :الــزام بــه اخــذ صورتمجلــس تفکیکــی  -2مطالبــه خســارت  -3الــزام بــه
اخــذ پایــان کار  -4الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی ملــک
رای دادگاه
درخصــوص دعــوی غالمرضــا بابــازده سرشــکه فرزنــد عیســی بــا وکالــت جمشــید عبــاس زاده لیمــا بطرفیــت مصطفــی
رفاهــی مردخــه فرزنــد علــی بخواســته الــزام بــه اخــذ پایــان کار و صورتمجلــس تفکیکــی و تنظیــم ســند رســمی و رفــع
هــر گونــه موانــع قانونــی ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان بــه متــراژ  85مترمربــع جزء پــالک ثبتــی  90و پــالک فرعی
 10325حــوزه ثبتــی  4ناحیــه  2رشــت و مطالبــه خســارت شــرطی روزانه بــه مبلغ  30هــزار تومــان از تاریــخ 94/11/30
لغایــت اجــرای حکــم بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی نظــر بــه اینکــه وقــوع بیــع موضــوع خواســته حســب مفــاد مبایعــه
نامــه مــورخ  93/12/10پیوســت دادخواســت محــرز اســت و حســب مفــاد بیعنامــه مذکــور خوانــده متعهــد گردیــده کــه
در تاریــخ  94/11/30نســتب هــب حضــور در دفتــر اســناد رســمی شــماره  170رشــت و تنظیــم ســند انتقــال مبیــع بــه
نــام خوانــده اقــدام نمایــد کــه در ظهــر مبایعــه نامــه ذکــور تعهــد تنظیــم ســند رســمی بــه تاریــخ  94/7/25و همچنیــن
خســارت عــدم انجــام تعهــد از مبلــغ دویســت هــزار ریــال بــه مبلــغ ســیصد هــزار ریــال تغییــر یافتــه اســت و بــا عنایــت
بــه اینکــه مالکیــت خوانــده بــه موجــب پاســخ اســتعالم شــماره  95/11/27 - /3066 – 107/95اداره ثبت اســناد و امالک
ناحیــه  2رشــت محــرز اســت و خوانــده متعهــد گردیــد کــه متعهــدات موضــوع مبایعــه نامه مذکــور را اجــرا نمایــد و مفاد
نظریــه شــماره  96/5/11 – 9610091335601111کارشناســی نیــز حکایــت از تطبیــق ســوابق ثبتــی بــا ملــک موضــوع
خواســته دارد و خوانــده ایــراد و انــکاری بــه خواســته وارد نکــرده اســت لــذا دعــوی خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص و
بــه اســتناد مــواد  230 -221 -220 – 219 -10قانــون مدنــی و مــواد  519 -515 -198قانــون آئیــن دادرســی مدنــی
خوانــده را بــه اخــذ پایــان کار و صورتمجلــس تفکیکــی و تنظیــم ســند رســمی انتقــال در دفترخانــه  170رشــت بــه نــام
خواهــان و رفــع موانــع قانونــی آن و پرداخــت روزانــه مبلــغ ســیصد هــزار ریــال جریمــه تاخیــر در انجــام تعهــد از تاریــخ
 94/7/25تــا زمــان اجــرای حکــم و مبلــغ  13/164/000ریــال خســارت دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل در حــق خواهــان
محکــوم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت  20روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی دراین شــعبه و ســپس ظرف
مــدت  20روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم تجیــد نظــر اســتان گیــالن مــی باشــد.

رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی رشت
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آگهی ثبتی

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص ارشــام صنعــت دایــا در تاریــخ  1397/5/15بــه شــماره ثبــت  17503بــه شناســه
ملــی  14007765177ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع
عمــوم آگهــی مــی گــردد :موضــوع فعالیــت -1 :تولیــد ،واردات ،صــادرات و پخــش و توزیــع انــواع مــواد غذایــی و
خوراکــی ،نوشــابه هــا و نوشــیدنی هــای معمولــی و گازدار ،ســیگارت ،توتــون ،تنباکــو و ســایر کاالهای دخانــی مجاز،
انــرژی الکتریــک و بــرق و تجهیــزات روشــنایی ،انــواع گل هــای تزئینــی ،میــوه و میــوه خشــک و مــواد اولیــه تولیــد
محصــوالت مذکــور و ماشــین آالت و قطعــات مربوطــه و کلیــه کاالهــای مجــازو ســایر عملیــات بازرگانــی مجــاز
مرتبــط بــا موضــوع شــرکت و ســایر عملیــات بازرگانــی مجــاز واردات و صــادرات کلیــه کاالهــای ماجــاز بازرگانــی
– ایجــاد شــبکه فــروش مجــازی – ایجــاد فروشــگاه هــای زنجیــره ای تهیــه و توزیــع کاال – اخــذ اعطــای نمایندگــی
بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در داخــل و خــارج از کشــور – شــرکت در مناقصات و مزایــدات دولتــی و خصوصی –
اخــذ وام و تســهیالت از بانــک و موسســات مالــی و اعتبــاری دولتــی خصوصــی داخلــی و خارجــی – برپائی و شــرکت
در نمایشــگاه هــا و همایــش هــای داخلــی و خارجــی – عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقوقــی و حقیقــی در داخــل و
خــارج از کشــور  – .ترخیــص کاال از گمــرک کشــور – کلیــه بندهــای فــوق در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجــوز های
الزم انجــام خواهــد گرفــت .در صــورت لــزوم پــس ازاخــذ مجــوز هــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت از تاریخ
ثبــت بــه مــدت نامحــدود – مرکــز اصلــی  :اســتان آذربایجــان غربــی – شهرســتان ارومیــه – بخــش مرکــزی -شــهر
ارومیــه – شــیخ تپــه – بلــوار آزادگان  -1کوچــه هفتــم – پــالک  – 25طبقــه همکــف – کدپســتی -5719913464
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  10000000ریــال نقــدی – منقســم بــه  100ســهم 100000
ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی – مبلــغ  10000000ریــال توســط موسســین طــی گواهی بانکی شــماره
 60/97/286842مــورخ  1397/3/9نــزد بانــک رفــاه شــعبه مرکــزی ارومیــه بــا کــد  217پرداخــت گردیــده اســت
 .اعضــاء هیئــت مدیــره :امیــر حســین قلیــچ قانلــو بــه شــماره ملــی  2741365105و بــه ســمت مدیرعامــل بــه
مــدت  2ســال و بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال – علیرضــا قلیــچ قانلــو بــه شــماره ملــی
 2754386424و بــه ســمت هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال – علیرضــا پور اصغــر به شــماره ملــی 2754479209
و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال – دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادارو تعهــدآور
شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته  ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســالمی بــا مدیرعامــل باتفــاق یکــی از اعضــاء هیئــت
مدیــره همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه – بازرســان :معصومــه منافــی بــه شــماره ملــی  2754209271بــه ســمت
بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی – جــم عزتــی راد بــه شــماره ملــی  2754255631بــه ســمت
بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی – روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن
گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارومیه

5730

اخطاریه دفترخانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب :ابراهیــم وظیفــه دوســت کلــه ســری – شــغل :آزاد – اقامتــگاه و آدرس :مجهــول
المــکان – آقــای ابراهیــم وظیفــه دوســت کلــه ســری در راســتای اجــرای حکــم شــماره 9709971311000093
مــورخ  97/5/15و قطعیــت شــماره  961490مــورخ  97/5/2شــعبه ســوم رشــت مبنــی بــر طــالق و از طرفــی
هــم خانــم شــهربانو علیــزاده خراطــی خواســتار ثبــت طــالق مــی باشــد شــما پــس از رویــت یــک مــاه فرصــت
داریــد جهــت ثبــت طــالق بــه دفترخانــه شــماره  31طــالق رشــت واقــع در چهــارراه میکائیــل کوچــه اســتقامت
مراجعــه نمائید.م/الــف2560 :

5710

دفترخانه شماره 31طالق رشت

ابالغ وقت دادرسی

درا جــرای مــاده  344قانــون آئیــن دادرســی کیفــری در راســتای ایــن آگهــی بــرای یــک نوبــت در یکــی از روزنامه
هــای کثیراالنتشــار داود ترکمنــی فرزنــد علــی کــه بلحــاظ مجهــول المــکان بــودن ابــالغ اخطاریــه بــه وی ممکن
نشــده اســت احضــار مــی شــود تــا در وقــت رســیدگی ســاعت  9/30روز شــنبه  97/6/24بــا حضــور در این شــعبه
از اتهــام منتســبه در پرونــده شــماره موضــوع شــکایت اســماعیل آزاد مــرد از خــود دفــاع نمایــد در ایــن صــورت
عــدم حضــور متهــم یــا عــدم اعــالم عــذر موجــه تصمیــم مناســب اتخــاذ خواهد شــد.

رئس شعبه  102دادگاه کیفری دو آستارا

5716

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در
جلسه ای با حضور رئیس و کارکنان روابط
عمومی این شرکت به مناسبت روز خبرنگار
 ،ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید
محمود صارمی و تبریک این روز گفت17 :
مرداد ماه ،روز خبرنگار یادآور رسالت خطیر
خبرنگارانی است که سکان داران عرصه
روشنگری و حقیقت جویی به شمار رفته و
در زمینه بازنمایی حقایق جامعه و نیز آگاهی
بخشی به مردم از هیچ تالشی فروگذار نمی
کنند.مسلم رحمانی در همین رابطه با اشاره
به اهمیت رسالت خبرنگاری بیان داشت :
خبرنگاران چشم و چراغ جامعه و پل ارتباطی
میان مردم و مسئولین هستند که همواره باید
تالش کرده در این مسیر با صداقت و تعهد گام
بردارند .وی با بیان اینکه رسالت خبرنگاری از
ابزار مهم نوگرایی و نوسازی اندیشهها به شمار
می رود افزود :بصیرت افزایی و امیدآفرینی
در کنار انعکاس خدمات و فعالیت های ارزنده
نظام و مسئولین از وظایف مهم خبرنگاران
محسوب می شود.مدیر عامل شرکت گاز
استان بوشهر با اشاره به مقام شامخ و جایگاه
رفیع خبرنگاران در جامعه تصریح کرد :در ایجاد
بسترهای اطالع رسانی و نیز تسهیل کننده رشد
آگاهی و افکار عمومی درحوزه های مختلف،
نقش خبرنگاران انکارناپذیر است به طوری که
در دنیای امروز و جامعه مدنی  ،رسانه ها یکی
از ارکان آگاهی بخشی و روشنگری به شمار
می روند.وی با قدردانی از مجاهدت و تالش
های خستگی ناپذیر اصحاب رسانه و خبرنگاران
 ،حفظ ساحت ،شأن ،منزلت و جایگاه ایشان
را امری مهم برشمرد و تحقق این موضوع را
موجب رشد عمومی و فزاینده آزاد اندیشی در
جامعه عنوان کرد.وی در انتها بار دیگر ضمن
تبریک روز خبرنگار به کلیه دست اندرکاران
عرصه آگاهی بخشی و اطالعرسانی  ،از جدیت
 ،تعهد و زحمات مخلصانه ایشان در ارتقاء
فرهنگ عمومی مردم و نیز انعکاس مطالبات
ایشان قدردانی کرد.

آگهی ثبتی

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آرویــن تجــارت دایــا بــرگ در تاریــخ  1397/5/15بــه شــماره ثبــت  17502بــه
شناســه ملــی  14007765110ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــالع عمــوم آگهــی مــی گــردد :موضــوع فعالیــت -1 :تولیــد ،واردات ،صــادرات و پخــش و توزیع انــواع مــواد غذایی و
خوراکــی ،نوشــابه هــا و نوشــیدنی هــای معمولــی و گازدار ،ســیگارت ،توتــون ،تنباکــو و ســایر کاالهــای دخانــی مجاز،
انــرژی الکتریــک و بــرق و تجهیــزات روشــنایی ،انــواع گل هــای تزئینــی ،میــوه و میــوه خشــک و مــواد اولیــه تولیــد
محصــوالت مذکــور و ماشــین آالت و قطعــات مربوطــه و کلیــه کاالهــای مجــازو ســایر عملیــات بازرگانــی مجــاز
مرتبــط بــا موضــوع شــرکت و ســایر عملیــات بازرگانــی مجــاز واردات و صــادرات کلیــه کاالهــای ماجــاز بازرگانــی
– ایجــاد شــبکه فــروش مجــازی – ایجــاد فروشــگاه هــای زنجیــره ای تهیــه و توزیــع کاال – اخــذ اعطــای نمایندگــی
بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در داخــل و خــارج از کشــور – شــرکت در مناقصــات و مزایــدات دولتــی و خصوصــی
– اخــذ وام و تســهیالت از بانــک و موسســات مالــی و اعتبــاری دولتــی خصوصــی داخلــی و خارجــی – برپائــی و
شــرکت در نمایشــگاه هــا و همایــش هــای داخلــی و خارجــی – عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقوقــی و حقیقــی در
داخــل و خــارج از کشــور  – .ترخیــص کاال از گمــرک کشــور – کلیــه بندهــای فــوق در صــورت لــزوم پــس از اخــذ
مجــوز هــای الزم انجــام خواهــد گرفــت .در صــورت لــزوم پــس ازاخــذ مجــوز هــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت
فعالیــت از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود – مرکــز اصلــی  :اســتان آذربایجــان غربــی – شهرســتان ارومیــه – بخــش
مرکــزی -شــهر ارومیــه – بهنــق – کوچــه مهندســین (  14متــری دوم) کوچــه ســوم –پــالک  – 43طبقــه اول –
کدپســتی  -5719974916ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  10000000ریــال نقــدی – منقســم
بــه  100ســهم  100000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی – مبلــغ  10000000ریــال توســط موسســین
طــی گواهــی بانکــی شــماره  60/97/286826مــورخ  1397/3/9نــزد بانــک رفــاه شــعبه مرکــزی ارومیــه بــا کــد 217
پرداخــت گردیــده اســت  .اعضــاء هیئــت مدیــره :امیــر حســین قلیــچ قانلــو بــه شــماره ملــی  2741365105و بــه
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال– ایــوب قلیــچ قانلــو بــه شــماره ملــی  2750689473و بــه ســمت رئیــس هیئت
مدیــره بــه مــدت  2ســال -معصومــه منافــی بــه شــماره ملــی  2754209276و بــه ســمت مدیــر عامــل بــه مــدت
 2ســال و بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال – دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد
بهــادارو تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته  ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســالمی بــا مدیرعامــل باتفــاق یکــی از
اعضــاء هیئــت مدیــره همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر
مــی باشــد .اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه – بازرســان :جــم عزتــی راد بــه شــماره ملــی  2754255631بــه
ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی علیرضــا پــور اصغــر بــه شــماره ملــی  2754479309بــه ســمت
بــازرس عیــل البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی –– روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت
تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
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آگهی ثبتی

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص راشــا تجــارت فرتــاک در تاریــخ  1397/5/15بــه شــماره ثبــت  17501بــه شناســه
ملــی  14007765046ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع
عمــوم آگهــی مــی گــردد :موضــوع فعالیــت -1 :تولیــد ،واردات ،صــادرات و پخــش و توزیــع انــواع مــواد غذایــی و
خوراکــی ،نوشــابه هــا و نوشــیدنی هــای معمولــی و گازدار ،ســیگارت ،توتــون ،تنباکــو و ســایر کاالهــای دخانــی مجاز،
انــرژی الکتریــک و بــرق و تجهیــزات روشــنایی ،انــواع گل هــای تزئینــی ،میــوه و میــوه خشــک و مــواد اولیــه تولیــد
محصــوالت مذکــور و ماشــین آالت و قطعــات مربوطــه و کلیــه کاالهــای مجــازو ســایر عملیــات بازرگانــی مجــاز
مرتبــط بــا موضــوع شــرکت و ســایر عملیــات بازرگانــی مجــاز واردات و صــادرات کلیــه کاالهــای ماجــاز بازرگانــی
– ایجــاد شــبکه فــروش مجــازی – ایجــاد فروشــگاه هــای زنجیــره ای تهیــه و توزیــع کاال – اخــذ اعطــای نمایندگــی
بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در داخــل و خــارج از کشــور – شــرکت در مناقصــات و مزایــدات دولتــی و خصوصی –
اخــذ وام و تســهیالت از بانــک و موسســات مالــی و اعتبــاری دولتــی خصوصــی داخلــی و خارجــی – برپائــی و شــرکت
در نمایشــگاه هــا و همایــش هــای داخلــی و خارجــی – عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقوقــی و حقیقــی در داخــل و
خــارج از کشــور  – .ترخیــص کاال از گمــرک کشــور – کلیــه بندهــای فــوق در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجــوز هــای
الزم انجــام خواهــد گرفــت .در صــورت لــزوم پــس ازاخــذ مجــوز هــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت از تاریــخ
ثبــت بــه مــدت نامحــدود – مرکــز اصلــی  :اســتان آذربایجــان غربــی – شهرســتان ارومیــه – بخــش مرکــزی -شــهر
ارومیــه – بخــش مرکــزی – شــهر ارومیــه – شــیخ تپــه – بلــوار آزادگان  – 1کوچــه هفتــم پــالک  – 25طبقــه اول –
کدپســتی  -5719913465ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  10000000ریــال نقــدی – منقســم
بــه  100ســهم  100000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی – مبلــغ  10000000ریــال توســط موسســین
طــی گواهــی بانکــی شــماره  60/97/286852مــورخ  1397/3/9نــزد بانــک رفــاه شــعبه مرکــزی ارومیــه بــا کــد 217
پرداخــت گردیــده اســت  .اعضــاء هیئــت مدیــره :معصومــه منافــی بــه شــماره ملــی  2754209276و بــه ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال – جــم عزتــی زاد بــه شــماره ملــی 2754255631و بــه ســمت عضــو هیئت
مدیــره بــه مــدت  2ســال – علیرضــا پــور اصغــر بــه شــماره ملــی  2754479309و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت
 2ســال و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال – دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد
بهــادارو تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته  ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســالمی بــا مدیرعامــل باتفــاق یکــی از
اعضــاء هیئــت مدیــره همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر
مــی باشــد .اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه – بازرســان :ایــوب قلیــچ قانلــو بــه شــماره ملــی 2750689473به
ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی – علیرضــا قلیــچ قانلــو بــه شــماره ملــی  2754386424بــه ســمت
بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی –– روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت
تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
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آگهی گواهی حصر وراثت

آقــای ساســان محمــودی بابــا شــکند بشناســنامه شــماره  6019342670باســتناد شــهادتنامه وگواهــی فــوت
ورونوشــت شناســنامه ورثــه در خواســتی تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان
فرحنــاز آتشــی بشناســنامه شــماره 1693در تاریــخ چهارشــنبه 3مــرداد  1397درگذشــته وورثــه وی در هنــگام
در گذشــت عبارتنــد از  -1 :ساســان محمــودی باباشــکند فرزنــد قربان شــماره شناســنامه 6019342670نســبت
بــا متوفــی زوج -2فیــروزه فرزانــه فرزنــد مطلــب شــماره شناســنامه 6019331687ســبت بــا متوفــی مــادر-3
فریــدون آتشــی فرزنــد حســنقلی شــماره شناســنامه 6019864626نســبت بــا متوفــی پدر-4پوریــا محمــودی
باباشــکند فرزنــد ساســان شــماره شناســنامه 6010135303نســبت بــا متوفــی فرزند-5پرنیا محمودی باباشــکند
فرزنــد ساســان شــماره شناســنامه 6010192439نســبت بــا متوفــی فرزندپــس مراتــب یک نوبــت در یکــی از روز
نامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی میشــود کــه هــر کــس اعتراضــی داشــته باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر
آگهــی بــه دفتــر شــورا تســلیم نمایــد پــس از انقضــای یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی در صــورت عــدم اعتــراض
وفــق مقــررات قانونــی گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .
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