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آگهی تاسیس

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود معاینــه فنــی عمــران گیتــی زاگــرس کامیــاران
در تاریــخ  1397/06/25بــه شــماره ثبــت  1003بــه شناســه ملــی 14007841998
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع
عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :انجــام خدمــات بازرســی و تســت مخــازن
ســی ان جی(مخــازن فــوالدی بــدون درز مــورد اســتفاده در خودروهــای دوگانــه ســوز
مطابــق اســتاندارد ملــی ) 6792و انجــام خدمــات پــروژه هــای عمرانــی ،خدمــات ســبز
فضــای شــهری ،عوامــل خدماتــی و مدیریــت شــهری ،آبونمــان شــهری(جدول گــذاری
و رنــگ آمیــزی و نصــب صندلــی و تابلوهــا در پیــاده روهــا و فضــای شــهری و نصــب
عائــم و هشــدارها ،انجــام کلیــه ی کارهــای مربــوط رشــته ابنیــه از جملــه ســاخت
انــواع ســاختمانهای بتنــی و فلــزی و ســنگی و آجــری و مســکونی و تجــاری و صنعتــی و
رفاهــی ،اجــرای انــواع فنداســیون خاکریــزی و خاکبــرداری ،انجــام کلیــه ی امــور مربوط
بــه رشــته راه و بانــد ازجملــه آســفالت معابــر و جــاده هــا و جــدول گــذاری و محوطــه
ســازی و اجــرای پارکهــا و فضــای ســبز و احــداث انــواع راه هــا و پــل هــا ،انجــام کلیــه
ی کارهــای مربــوط بــه شــبکه جمــع آوری و انتقــال ّآب و فاضــاب و احــداث انــواع
کانــال هــای انتقــال آب و شــبکه هــای آبیــاری و زهکشــی و سدســازی و ســاخت انــواع
بندهــا و ســاخت اســتخرها و حوضچــه هــا ،اجــرای سیســتم هــای مکانیکــی و برقــی،
انجــام امــورات مشــاوره ای و نظارتی،انجــام فعالیــت هــای اتوماســیون صنعتــی و بــرق
رســانی و اجــرای انــواع تابلــو بــرق هــای صنعتــی و اتوماســیون ســازی کارخانجــات
و تجهیــز چــاه هــای کشــاورزی و تجهیــزات پزشــکی و کنتــرل و مانیتورینــگ انــواع
پروســه هــای صنعتــی و خریــد و فــروش وســایل مــورد نیــاز برقکشــی نصــب و اصــاح
انشــعابات و بازدیــد از محــل تقاضــای مشــترکین تســت و بازرســی لــوازم انــدازه گیــری
و قرائــت و توزیــع قبــوض نگهــداری عملیــات و اتفاقــات مراکــز روســتایی و شــهری
حفــاری چالــه وکانــال شــبکه هــای توزیــع و احــداث پســت هوایــی و شــبکه هــای
فشــار متوســط و ضعیــف و نصــب و اصــاح سیســتم ارت فشــار ضعیــف و متوســط و
تاسیســات برقــی ســاختمان بــا انــواع کاربــری و بــرق صنعتــی و سیســتم هــای جریــان
ضعیــف و سیســتم هــای امنیتــی و ای ســی دی(شــبکه و مخابــرات) و پیمانــکاری اعــم
از راه ســازی شهرســازی و معمــاری ،ســاختمانی اعــم از مســکونی ،ادرای ،تولیــدی،
خدماتــی ،ورزشــی ،تجــاری ،تفریحــی و توریســتی ،شــهرک ســازی ،ابنیــه عمومــی و
ابنیــه فنــی ،انبــوه ســازی و بهســازی ،بهینــه ســازی و نوســازی بافــت هــای فرســوده
شــهری و غیــر شــهری ،ســاخت ســازهای ســاحلی ،انجــام تمــام مــوارد مربــوط به رشــته
ابنیــه و ســاختمان و کاربــری هــا  ،بــاغ و ارضــی کشــاورزی ،صنعتــی ،معدنــی ،انجــام و
ایجــاد امــور خدمــات شــهری و پــروژه هــای راه و ترابــری اعــم از راه ســازی ،پــل ســازی،
گاردریــل بنــدی ،پایــه ،سرســپری ،تــراش و پخــش اســفالت ،جــاده ســازی ،زیــر ســازی،
جــدول کشــی ،رنــگ آمیــزی ،جــدول گــذاری ،آســفالت معابــر ،خــط کشــی خیابــان
هــا و معابــر ،خاکریــزی ،خاکبــرداری ـ شــکافتن و خاکبــرداری کوههــا ،راه هــای اتوبــان،
بــزرگ راه هــا ،راههــای اصلــی و فرعــی ،پــل عابــر پیــاده ،تســطیح ،تعمیــر و بازســازی،
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آقــای محمــد محمــدی شناســنامه شــماره  731وکدملــی  6469674399بــه شــرح
دادخواســت بــه کاســه  8/970954از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عبدالقــادر محمدی بــه شناســنامه ـ کدملی ــــ در تاریخ
 1356/06/04در اقامتــگاه دائمــی خــود بــه درود زندگــی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم
منحصــر اســت بــه افــراد مشــروحه زیــر:
1ـ الوی ش ش 953متولد  1306/03/05کدملی ــ همسر متوفی
2ـ محمد محمدی ش ش 731متولد  1338/12/03کدملی  6469674399پسر متوفی
3ـ فایق محمدی ش ش 1042متولد  1349/09/16کدملی  6469677086پسر متوفی
4ـ نهیه محمدی ش ش3071متولد  1325/11/01کدملی  6469373682دختر متوفی
 5ـ بهیه محمدی ش ش 521متولد  1329/12/02کدملی  6469672477دختر متوفی
 6ـ ملیحــه محمــدی ش ش 640متولــد  1334/12/07کدملــی  6469673661دختــر
متوفــی
به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت مذبــور را در یــک مرتبــه آگهــی مینمایــد
تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد/7937 .م الــف
دادگستری کل استان کردستان
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آســفالت ریــزی ،راه هــای ریلــی ،فــرودگاه هــا ،محوطــه ســازی ،ســاختمان ســازی،
ســازه هــای فلــزی ،بتنــی ،چوبــی ،ســنگی ،شیشــه ای،و اجــرای دکوراســیون هــای
داخلــی و نماهــای بیرونــی ســاختمان ،بازســازی و نوســازی ،روشــنایی معابــر ،تجهیــز
نگهــداری و تعمیــرات شــبکه هــا و اجــرای پــروژه هــای آب ،شــامل سدســازی ،بندهــا،
خطــوط انتقــال ّآب و شــبکه هــای آب و فاضــاب ،تونــل ســازی ،پــل ســازی ،مخــازن
شــبکه هــای آب ،پمپــاژ و آب رســانی ،انشــعاب ،تمــام کارهــای مربــط بــه رشــته آب
ایجــاد کلیــه خدمــات شــهری ،نظافــت شــهری ،نصــب و اجــرای تابلوهــای شــهری و
راهنمایــی رانندگــی ،رنــگ آمیــزی ،دیوارکشــی ،کــف پــوش پیــاده روههــا ،فضــای ســبز
و امــور باغبانــی ،اجــرای امــور پیمانــکاری مرتبــط بــه آب ،بــرق ،گاز ،فاضــاب و لولــه
کشــی و بــرق کشــی انــواع عایــق هــای حرارتــی و رطوبتــی و صوتــی .هیدرواســتاتیک و
تســت هیــدور اســتاتیک اصلــی و انجــام کلیــه کارهــای مربــوط بــه آشــپزخانه و کارهای
نظافــت و خدمــات در بیمارســتان هــا و ادارات دولتــی بخــش هــای خصوصــی و ســلف
ســرویس بیمارســتان ،تلفنچــی ،پیشــخدمتی انجــام کلیــه کارهــای مربــوط بــه ســازمان
آب و انجــام کلیــه پیمانــکاری ســازمان آب و کنتــور نویســی و اســتخدام راننــدگان و
شــرکت در مناقصــه و مزایــدات ســازمان آب و ادارات و وزارت بهداشــت و کلینیــک
هــای خصوصــی و دولتــی تولیــد و فــروش انــواع روپــوش بیمارســتانی و جنــگل کاری
و کوپــه کاری و آتــش ســوزی و طــرح هــای حفاظتــی ،اجــاره جایــگاه هــای ســی ان
جــی ،شــرکت در مناقصــات و مزایــدات جهــاد کشــاورزی ،اجــرای پیمانــکاری طــرح
هــای هــادی و انجــام کلیــه کارهــای مربــوط بــه معاینــه فنــی انــواع خوروهــای ســبک
و ســنگین و صــادرات و واردات انــواع کاالهــای مجــاز بازرگانــی در صــورت لــزوم پــس
از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع زیربــط .مــدت فعالیــت :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت
نامحــدود .مرکــز اصلــی :اســتان کردســتان ـ شهرســتان کامیــاران ـ بخــش مرکــزی ـ
شــهر کامیــاران ـ محلــه پاســاژ ملــت ـ خیابــان پیــر محمد ـ خیابــان ســیدقطب ـ پاک
 0ـ طبقــه همکــف ـ کدپســتی  6631713381ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت
اســت از :مبلــغ 1/000/000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا :خانم
رونــاک عزیــزی بــه شــماره ملــی  3839591775دارنــده  200/000ریال ســهم الشــرکه
آقــای خســرو امانــی بــه شــماره ملــی  3839765943دارنــده  800/000ریــال ســهم
الشــرکه .اعضــا هیئــت مدیــره :خانــم رونــاک عزیــزی بــه شــماره ملــی 3839591775
وبــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و آقــای خســرو امانــی به شــماره
ملــی 3839765943و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و عضــو هیئــت مدیره
بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور شــرکت
از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای
عــادی و اداری بــا امضــاء منفــرد مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اختیــارات مدیــر عامــل :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیراالنتشــار ابتکارجهــت درج آگهــی
هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور
پروانــه فعالیــت نمــی باشــد .شــماره 2/482 :ـ خ
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خواهــان  :نرگــس شــگفت قهفرخــی فرزنــد غیظــان (فــرخ شــهر – خ ولیعصــر خوانــده مرتضــی
یــزدی ورزنــه فرزنــد علــی مجهــول المــکان خواســته مطالبــه چــک بــه شــماره 728969بــه مبلــغ
 18000000ریــال وقــت رســیدگی 97/9/19:ســاعت  15:30خواهــان دادخواســتی بــه خواســته مذکــور
در مورخــه 97/8/12بــه طرفیــت خوانــده تقدیــم شــعبه شــورای حــل اختــاف شــماره  20فــرخ
شــهرنموده کــه بــه کاســه  675/97ثبــت گردیــده وبــا عنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده
مراتــب در اجــرای مــاده  73قانــون اییــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار
اگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ضمــن مراجعــه بــه دفتــر شــعبه واخــذ نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم
ان در تاریــخ فــوق در جلســه دادرســی حاضــر شــود/

دبیرخانه شورای حل اختالف شماره  20فرخشهر

9286

مفقودی

ســند قطعــی شــماره  4754مربــوط بــه دفترخانــه  137تالــش متعلــق بــه پامچــال عباســی رودکنــاری مربــوط
بــه خــودروی ســواری پاتــرول دو درب مــدل  1376بــه شــماره انتظامــی  163ن  16ایــران  56مفقــود و از درجــه
9245
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهی مفقودی

ســند وکالــت ماشــین خــودرو  206بــه رنــگ خاکســتری روشــن – متالیــک تولیــد ســال  1383بــه ش
انتظامــی  78ایــران  473م  15بــه شــماره شاســی  83647275بــه شــماره موتــور  10FSS14916656بــه
9247
نام محمد سعدی قوجه بگلو مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تاسیس

تاســیس شــرکت ســهامی خاص عمــران ابنیه آرتیــن کامیــاران درتاریــخ 1397/08/13
بــه شــماره ثبــت  1008بــه شناســه ملــی  14007926339ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر
تکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی
گــردد.
موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه امــورات مربــوط بــه منابــع طبیعــی از قبیــل احــداث
ســدهای رســوبگیر گابیونــی ،ماتــی و خشــکه چیــن ،کپــه کاری و بــذرکاری و بــذر
پاشــی واطفــاء حریــق ،جنگ کاری و توســعه جنــگل و مراقبــت و نگهــداری از جنگل
کاری هــای ســنواتی ،آمــاده ســازی بتــن ،غنــی ســازی جنــگل بــا بــذر و نهــال ،تهیه
و اجــرای کمربنــدی هــای حفاظتــی ،تامیــن نیــرو و ســایر عملیــات هــای مرتبــط
بــا منابــع طبیعــی و کلیــه امــورات مربــوط بــه جهــاد کشــاورزی از قبیــل اجــرای
سیســتم هــای آبیــاری تحــت فشــار قــوی و متوســط ،اجــرای انــواع فنداســیون
خاکریــزی و خاکبــرداری ،انجــام کلیــه امــور مربــوط بــه رشــته راه و بانــد از جملــه
اســفالت معابــر و جــاده هــا و جــدول گــذاری و محوطــه ســازی و اجــرای پــارک
هــا و فضــای ســبز و احــداث انــواع راه هــا و پــل هــا ،انجــام کلیــه کارهــای مربــوط
بــه شــبکه جمــع آوری و انتقــال آب و فاضــاب و احــداث انــواع کانــال هــای انتقــال
آب و شــبکه هــای آبیــاری و زه کشــی و سدســازی و ســاخت انــواع بندهــا وســاخت
اســتخرها و حوضچــه هــا ،اجــرای سیســتم هــای میکانیکــی و برقــی و تجهیــز چــاه
هــای کشــاورزی و پیمانــکاری اعــم از راه ســازی شهرســازی و معمــاری ،ســاختمانی
اعــم از مســکونی ،اداری ،تولیــدی ،خدماتــی ،ورزشــی ،تجــاری ،تفریحــی و توریســتی،
شــهرک ســازی ،ابنیــه عمومــی و ابنیــه فنــی ،انبــوه ســازی و بــه ســازی ،بهینــه
ســازی و نوســازی بافــت هــای فرســوده شــهری و غیــر شــهری ،ســاخت و ســازهای
ســاحلی ،انجــام تمــام مــوارد ومربــوط بــه رشــته ابنیــه و ســاختمان و کاربــری هــا،
بــاغ و اراضــی کشــاورزی ،صنعتــی ،معدنــی ،تجهیــز نگهــداری و تعمیــرات شــبکه هــا
و اجــرای پــروژه هــای آب شــامل سدســازی ،بندهــا ،خطــوط انتقــال آب و شــبکه
هــای آب و فاضــاب ،تونــل ســازی ،پــل ســازی ،مخــازن شــبکه هــای آب ،پمپــاژ و
آب رســانی ،انشــعاب ،تمامــی کارهــای مربــوط بــه رشــته آب ایجــاد کلیــه خدمــات
شــهری ،نظافــت شــهری ،نســب و اجــرای تابلوهــای شــهری و راهنمایــی رانندگــی،
رنــگ آمیــزی ،دیوارکشــی ،کــف پــوش پیــاده روهــا ،فضــای ســبز و امــور باغبانــی،
اجــرا امــور پیمانــکاری مرتبــط بــه آب ،بــرق ،گاز ،فاضــاب و لولــه کشــی و بــرق
کشــی انــواع عایــق هــای حرارتــی و رطوبتــی وصوتــی ،انجــام کلیــه کارهــای مربــوط
بــه ســازمان آب و انجــام کلیــه پیمانــکاری ســازمان آب و کنتــور نویســی ،جنــگل
کاری و آتــش ســوزی و اجــرای پیمانــکاری طــرح هــای هــادی و شــرکت در مناقصــه
و مزایــدات کلیــه ســازمان هــا و ادارات در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای
الزم از مراجــع ذیربــط .مــدت فعالیــت :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز
اصلــی  :اســتان کردســتان ـ شهرســتان کامیــاران ـ بخــش مرکــزی ـ شــهرکامیاران
ـ محلــه دوازده متــری ـ کوچــه احمــدی ـ خیابــان توحیــد ـ پــاک 0ـ طبقــه اول
ـ واحــد شــرقی ـ کــد پســتی  6631768843ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت
اســت از :مبلــغ 1/000/000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم  10/000ریالــی
کــه تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1/000/000ریــال توســط موسســین
طــی گواهــی بانکــی بشــماره  350مــورخ  97/06/05نــزد بانــک ســپه شــعبه
مرکــزی بــا کــد  974پرداخــت گردیــده اســت  .اعضــا هیئــت مدیــره :آقــای حمــزه
گلمحمــدی بــه شــماره ملــی  3830000588و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره
بــه مــدت  2ســال آقــای حاتــم گلمحمــدی بــه شــماره ملــی  3838516303و بــه
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2
ســال آقــای خالــد گلمحمــدی بــه شــماره ملــی  3839902908و بــه ســمت نایــب
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد
بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا ،عقود اســامی و
همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و ادرای بــا امضــاء منفــرد مدیرعامــل همــراه مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان .:آقــای
ســهراب کویــک بــه شــماره ملــی  3838363612بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه
مــدت یــک ســال مالــی و آقــای عــادل جواهــری بــه شــماره ملــی 3839873770
بــه 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/471 .م الــف
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دادنامه

شــکات.1:آقای بهنــام عبدالهــی فرزندهاشــم بــه نشــانی کنــگان -خ طالقانــی فرعــی .2-4آقــای محمدباقــر راســت
پــور فرزنــد عطاءالــه بــه نشــانی کنــگان -خ گلــزار فرعــی 4انتهــای کوچــه متهمین.1:آقــای عبــاس جاســمی
جمالــی نــژاد فرزنــد جلیــل بــه نشــانی کنگان-شــهربنک-خ بســیج(فعا زنــدان مرکــزی بوشــهر).2آقای حامــد
جفتــا فرزنــد قاســم بــه نشــانی کنــگان .3آقــای عیســی جفتــا فرزنــد علــی بــه نشــانی کنگان-پشــت اداره آب
وفاضــاب (زنــدان مرکــزی شــهرکرد) اتهــام ها.1:ســرقت منزل.2تخریــب بــه تاریــخ امــروز 1397/02/29دروقــت
فــوق العــاده جلســه شــعبه 101دادگاه کیفــری 2کنــگان بــه تصــدی امضاءکننــده ذیــل تشــکیل اســت وپرونــده
کاســه 952464تحــت نظراســت دادگاه باتوجــه بــه اوراق و محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی رااعــام وبه شــرح
ذیــل مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد:
((رای دادگاه))
درخصــوص اتهــام آقــای عبــاس جاســمی جمالــی نژادفرزنــد جلیل23ســاله فاقــد ســابقه کیفــری متاهــل ســاکن
بنــک واتهــام آقــای حامــد جفتــا فرزنــد قاســم فاقدســابقه کیفــری هــردو دائــر بــر مشــارکت دردو فقــره ســرقت
تعزیــری واتهــام آقــای عیســی جفتــا فرزنــد علــی 25ســاله دارای ســابقه کیفــری اهــل شــهرکرد دایــر برمعاونــت دردو
فقــره ســرقت تعزیــری موضــوع شــکایت -1بهنــام عبدالهــی -2محمدباقرراســت پــور وکیفــر خواســت صــادره ازســوی
دادســرای کنــگان بــه شــماره 95-0922و096-0797باعنایــت بــه ادلــه وامــارات موجــود درپرونــده ازجملــه شــکایت
شــکات اقاریرصریــح متهــم ردیــف اول واظهــارات منطبــق بــا واقــع ایشــان درخصــوص نقــش متهمیــن ردیــف دوم
وســوم در تحقــق جرائــم فــوق کشــف بخشــی ازامــوال ازمنــزل متهــم ردیــف اول وتوجهــا بــه اظهــارات متهــم ردیــف
ســوم کــه بامتهــم ردیــف اول دوســت بــوده وبایکدیگــر رفــت وآمــد داشــته انــد تاجایــی کــه متهــم ردیــف اول از
خــودروی متهــم ردیــف ســوم در مــوارد متعــدد اســتفاده کــرده اســت ومضافانحــوه ارتــکاب ســرقت بــه گونــه ایــی
بــوده کــه دخالــت بیــش ازیــک نفــر راالزم داشــته اســت لــذا دادگاه نامبــردگان رامجــرم شــناخته وبااســتناد بــه مــواد
126و127و134قانــون مجــازات اســامی ومواد656و667قانــون تعزیــرات حکــم بــر -1محکومیــت آقایــان عبــاس
جاســمی جمالــی نژادوحامــد جفتــا بــه تحمــل دوفقــره حبــس تعزیــری هریــک بــه میــزان ســه ســال ودوفقــره
شــاق تعزیــری هریــک بــه میــزان هفتادوچهــار ضربــه واســترداد عیــن امــوال بــه صــورت تســاوی ودرصــورت تعــذر
ردعیــن ردمثــل یاقیمــت امــوال ذکــر شــده درقرارنهایــی بــه آقــای بهنــام عبدالهــی -2محکومیــت عیســی جفتــا بــه
تحمــل دوفقــره حبــس تعزیــری هریــک بــه میــزان شــش مــاه وتحمــل دوفقــره شــاق تعزیــری هریــک بــه میــزان
ســی ضربــه صــادر واعــام مــی نمایــد درخصــوص شــکات آقــای محمدباقــر راســت پــور بدلیــل اعــام رضایــت وی
دادگاه درخصــوص دســتور ردامــوال مواجــه باتکلیفــی نیســت اجــرای مجــازات اشــد ضــرورت داردامادرخصــوص اتهــام
تخریــب عمــدی انتســابی بــه آقایــان عبــاس جاســمی جمالــی نژادوحامدجفتــا باتوجــه بــه اینکــه بــزه تخریــب مقدمــه
بــزه ســرقت محســوب مــی گــردد ودادگاه درخصــوص بــزه ســرقت اظهــار نظــر کــرده اســت لــذا موجبــی بــرای
تعییــن مجــازات بــرای مقدمــه آن وجــود نــدارد ودادگاه بااســتنادبه مــاده 4قانــون آئیــن دادرســی کیفــری حکــم
بربرائــت آنــان صــادر مــی نمایــد رای صــادره نســبت بــه آقــای حامدجفتــا غیابــی وظــرف مــدت بیســت روز پــس از
ابــاغ قابــل واخواهــی درای مرجــع وپــس ازآن ظــرف بیســت روز قابــل اعتــراض دردادگاه تجدیدنظــر اســتان بوشــهر
مــی باشــد امادرخصــوص آقایــان عبــاس جاســمی جمالــی نــژاد وعیســی جفتــا حضــوری وظــرف بیســت روزپــس
ازابــاغ قابــل اعتــراض دردادگاه تجدیدنظــر اســتان بوشــهر مــی باشــد م الــف 401
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسنادرهنی)

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9600140لــه بانک ملــت خورمــوج علیــه متعهــد (وام گیرنــده وراهن)محمودحیدری
نــام پــدر عبدالحســین تاریــخ تولد1370/12/18شــماره ملــی  3540070494شــماره شناســنامه 3540070494بــه
نشــانی خورموج-خیابــان پاســداران جنوبــی –کوچــه شــهید نیــروزاده کــه بــه موجــب ســند رهنــی وشــرطی شــماره
ســند 62957تاریــخ ســند 1393/10/10تنظیمــی دفتراســناد رســمی شــماره 19خورمــوج تشــکیل گردیــده پــاک بــه
شــرح ذیــل -1ششــدانگ یکبــاب خانــه پــاک 6160شــش هزارویکصــد وشــصت از1040یــک هــزار وچهــل اصلــی
دربخــش 5خورمــوج واقــع در خورمــوج –خیابــان بهشــتی –ســمت شــرقی –اولیــن کوچــه ســمت راســت بــه مســاحت
125/83یکصــدو بیســت وپنــج متروهشتادوســه ســانتیمتر مربــع عرصــه و71/20هفتادویــک متر وبیســت ســانتیمترمربع
اعیــان بــه مالکیــت محمود حیــدری نام پــدر عبدالحســین تاریــخ تولد1370/12/18شــماره ملــی 3540070494شــماره
شناســنامه 3540070494کــه طبــق نظرکارشــناس رســمی بــه مبلــغ 400/000/000چهارصدمیلیــون ریــال ارزیابــی
شــده بامشــخصات شــماال بطــول 10/95ده متــر ونودوپنــج ســانتیمتر دیــوارودرب اســت بــه کوچــه شــرقا بطــول
11/80یــازده متــر وهشــتاد ســانتیمتر دیواراســت بــه پــاک 1040/5122پنــج هــزار ویکصدوبیســت ودوفرعــی از یــک
هــزار وچهــل جنوبــا بطــول 6/73شــش متــر وهفتادســانتیمتر دیواربــه دیــوار پــاک مذکــور و3/50ســه متــر وپنجــاه
ســانتیمتر دیواربــه دیــوار پــاک 1040/852هشــتصدوپنجاه ودوفرعــی ازیــک هزاروچهــل اصلــی باقیمانــده غربــا بطــول
10ســانتی متــر بــه پــاک 1040/852هشــتصدوپنجاه ودوفرعــی ازیــک هــزار وچهــل اصلــی و 13/10ســیزده متــر وده
ســانتیمتر دیواراســت بــه منــزل حســن کشــاورز پــاک 1040/852هشــتصد وپنجــاه ودوفرعــی ازیــک هــزار وچهــل
اصلــی باقیمانــده –حقــوق ارتفاقــی ندارددرمزایــده قــرار میگیــرد ومزایــده ازســاعت 9صبــح الــی 12ظهــر روزیکشــنبه
مــورخ 1397/09/11درمحــل اداره ثبــت اســنادواماک دشــتی شــروع وبــه پایــان خواهدرســید ضمناقیمــت پایــه ازمبلــغ
400/000/000چهارصدمیلیــون ریــال بــرای پــاک 6160/1040شــش هزارویکصدوشــصت فرعــی ازیــک هــزار وچهــل
اصلــی آغــاز وبــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقدافروختــه میشــود الزم بــه ذکــر اســت چنانچــه بیشــتر ازقیمــت فــوق
خریــداری گــردد حــق مزایــده ونیــم عشــر اضافــه برقیمــت وهمچنیــن پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ،بــرق
گازاعــم ازحــق انشــعاب ویاحــق اشــتراک ومصــرف درصورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهاباشــد ونیزبدهــی هــای مالیاتی
وعــوارض شــهرداری وغیــره تاتاریــخ مزایــده اعــم ازاینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده
مزایــده اســت ونیزدرصــورت وجودمــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق ازمحــل مــازاد بــه برنــده مزایــده
مســترد خواهدشــد ونیــم عشــر وحــق مزایــده نقداوصــول مــی گرددضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد
مزایــده روزاداری بعدازتعطیلــی درهمــان ســاعت ومــکان مقرربرگزارخواهــد شــد م الــف339
تاریخ مزایده1397/09/11:
تاریخ انتشار1397/08/15:

مسئول اجرای اسنادرسمی خورموج علی زنگنه نژاد9281

مفقودی

برگــه ســبز ســواری ســایپا تیــپ  ،SL 131مــدل،1390 :رنگ:نقــره ای متالیــک بــه شــماره موتــور3987614 :
شــماره شاســی  S3412290864994 :و بــه شــماره پــاک :ایــران 677 -14ط  55مفقــود گردیــده اســت و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

9269

قم

مفقودی

شناســنامه ســبز و ســند کمپانــی خــودروی کامیونــت نیســان تیــپ  2400مــدل  1386به شــماره انتظامــی 479
س  56ایــران  56و شــماره موتــور  398464بــه شــماره شاســی  K111467متعلــق بــه امیــر پاســبان مفقــود و از
9244
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

