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استاد دانشگاه یاسوج:

آگهی المثنی تغییرات شرکت کار و تالش گچساران سهامی خاص به شماره ثبت
 1994و شناسه ملی  10861739143طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده

کشاورزی چندکارکردی زمینه ساز توسعه کهگیلویه و بویراحمد است
استاد دانشگاه یاسوج گفت :با توجه به ویژگی های کشاورزی چندکارکردی
که شامل توسعه کشاورزی در کنار سایر بخش های مرتبط است ،رونق این
بخش از اقتصاد زمینه ساز توسعه کهگیلویه و بویراحمد است.
چندکارکردی بودن کشاورزی به این معناست که کشاورزی دارای
کارکردهای مختلفی است که در بخش تولیدی می توان به تولید غذا و
الیاف و در کارکردهای غیرتولیدی به عرصۀ ایجاد اشتغال و کسب درآمد،
تقویت سرمایه اجتماعی ،حفاظت از تنوع زیستی و ژنتیکی ،تقویت صنایع
روستایی ،مظهر مناظر و چشم اندازهای زیبا اشاره کرد.
هدف کشاورزی چندکارکردی ،بهره مندی روستاییان و کشاورزان از کلیۀ
مواهب بخش کشاورزی است.
به گزارش ایرنا مهدی نوری پور روز چهارشنبه در نشست بررسی تاثیر
نوسانات ارزی و تورم بر فعالیت های اقتصادی استان در یاسوج اظهار
داشت :با توجه به ظرفیت های استان در زمینه منابع طبیعی ،گردشگری
و گیاهان دارویی در کنار فعالیت های کشاورزی می توان با جذب گردشگر
شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی استان فراهم کرد.
وی بیان کرد :نوسانات اقتصادی اقشار روستایی را بیشتر دچار آسیب کرده
و کسب و کارهای خرد و متوسط را با مشکل اساسی روبرو می کند.
نوری پور افزود :برای رونق اقتصادی و افزایش فعالیت بخش خصوصی در
روستاها  80روستا در کشور به صورت پایلوت از معافیت های مالیاتی ویژه
برخوردار می شوند.
وی با اشاره به اینکه معافیت های مالیاتی در طول پنج سال آینده به 400
روستا خواهد رسید ،بیان کرد :توسعه روستایی منفک از توسعه شهری
نیست و اولویت اصلی استان ،ارتقاء بخش کشاورزی است.
نوری پور عنوان کرد :در بخش کشاورزی چند کارکردی فقط تولید غذا
مطرح نیست و در کنار این فعالیت می توان صنعت توریسم را توسعه داد.

و هیات مدیره مورخ  10/11/89شرکت کار و تالش گچساران ( مسئولیت محدود ) به
شماره ثبت  1994تغییراتی در شرکت فوق اتخاذ گردید -1 .نوع شرکت از مسئولیت
محدود به سهامی خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر  64ماده و 11

تبصره به تصویب رسید و ذیل تمام صفحات امضاء و جایگزین اساسنامه قبلی شد
 -2سرمایه شرکت مبلغ  1000000ریال منقسم  100سهم  10000ریالی با نام که نقدا ً

و تمام ًا به حساب شماره  010116564000بانک صادرات واریز گردید -3 .اعضای
هیئت مدیره عبارتند:کشواد عبدی زاده دارای  85سهم ،محمد رضا الهی دارای 5
سهم،پوریا بالوندی دارای  5سهم ،و شکراهلل زارع پورشوب دارای  5سهم به عنوان
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت  2سال انتخاب شدند -4 .مهدی وندا به سمت

بازرس اصلی و محمد سینائی به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1سال انتخاب
گردیدند  -5 .آدرس محل شرکت :گچساران –خیابان شیراز-کوچه داروخانه شبانه
(جنب بانک صادرات شعبه قدس)مجتمع ابریشم-طبقه سوم-پالک -6 6344روزنامه

وی افزود :گسترش منابعی که برای استان مزیت دارد راهکار مناسبی برای
برون رفت از مشکالت موجود اقتصادی و تورم است.
مدیر گروه بخش اقتصاد دانشگاه یاسوج نیز گفت :برای توسعه اقتصادی
استان باید با شفافیت در کارها بهره وری را افزایش داد و به این سو حرکت
کرد.
فیض الله جوزاریان عنوان کرد :ادامه فعالیت هر کشوری نیازمند ارز
کشورهای دیگر است و پول را نمی توان به صورت معامالت پایاپای معامله
کرد.
وی با بیان اینکه هر کشوری باید بخشی از پول خود را به صورت طال ،ارز
و یا آثار باستانی ذخیره کند افزود :مهمترین عامل موثر برای ارزشمندی پول
یک کشور میزان تولیدات اقتصادی آن در بخش های مختلف است.
جوزاریان بیان کرد :عالوه بر تولیدات اقتصادی ،مقبولیت پول بین
کشورهای دیگر و میزان پذیرش آن توسط مردم نیز از عوامل موثر در
ارزشمندی پول یک کشور است.

ابالغیه

بــه موجــب پرونــده اجرایــی بشــماره 960317بــه محکــوم علیــه آقای حســن بلنــدی فرزند بایــرام ابــالغ میگردد بــا توجه
بــه برگــزاری جلســه مزایــده فــروش یک بــاب مغــازه از بابــت ســهم االرث پــدری در مــورخ 97/10/10ســاعت10:00روزدو
شــنبه در دفتــر اجــرای احــکام مدنی دادگســتری شهرســتان گرمــی حاضر شــوید.م الف616

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری گرمی –عسگر صدقی
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آقــای علــی اکبــر حســن زاده ســاری نصیرلوفرزنــد امیــر بشــماره شناســنامه بشــماره 451دادخواســتی مبنــی
بــر صــدور گواهــی حصروراثــت تســلیم ایــن شــورا نمــوده کــه بــه کالســه 970612ش در شــورای حــل اختــالف
شــعبه اول گرمــی ثبــت گردیــده واعــالم میــدارد امیــر حســن زاده بــه شــماره شناســنامه 2در تاریــخ 22آبانمــاه
1397فــوت نمــوده وگواهــی فــوت نامبــرده توســط اداره ثبــت احــوال مغــان صادرگردیــده اســت ووراث حیــن
الفــوت عبارتنــد از  -1 :صفــورا حســن زاده ســاری نصیرلــو نــام پدرامیــر بــه ش ش 363ت ت 1355کــد ملــی
1620533510دخترمتوفــی  -2ســبیه حســن زاده ســاری نصیرلــو نــام پدرامیــر بــه ش ش 300ت ت 1354کــد
ملــی 1620532859دخترمتوفــی -3زینــب حســن زاده ســاری نصیرلــو نــام پدرامیــر بــه ش ش 97ت ت
1361کــد ملــی 1620252694دخترمتوفی-4ســولماز حســن زاده نــام پدرامیــر بــه ش ش 0ت ت 1373کــد
ملــی 1610254449دخترمتوفی-5ســمیه حســن زاده ســاری نصیرلــو نــام پدرامیــر بــه ش ش0ت ت 1367کــد
ملــی 1610044738دخترمتوفی-6علــی اصغــر حســن زاده ســاری نصیرلــو نــام پدرامیــر بــه ش ش 364ت
ت 1357کــد ملــی 1620533529پســرمتوفی -7علــی اکبــر حســن زاده ســاری نصیرلــو نــام پدرامیــر بــه ش
ش451ت ت 1359کــد ملــی 1620534551پســرمتوفی -8محمــد علــی حســن زاده ســاری نصیرلــو نــام
پدرامیــر بــه ش ش 0ت ت 1369کــد ملــی 1610122046پســرمتوفی -9قربانعلــی حســن زاده ســاری نصیرلــو
نــام پدرامیــر بــه ش ش 0ت ت 1365کــد ملــی 1610044746پســرمتوفی -10گل گــز عالــی نصیرلــو نــام
پدرمنصــور بــه ش ش 2281ت ت 1328کــد ملــی 1670459111همســرمتوفی
بــه غیــر از نامبــردگان متئوفــی ورثــه ای نــدارد علیهــذا مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روز نامــه هــای کثیــر االنتشــار
آگهــی میشــود کــه یــک مــاه پــس از انتشــار آگهــی حصــورات صــادر وبــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد .م الــف615 :

رئیس شورای حل اختالف شعبه اول گرمی –حسین زارعی
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آقــای ناصــر قاســم پــور فرزندعســگر بشــماره شناســنامه بشــماره 485دادخواســتی مبنــی بــر صــدور گواهــی
حصروراثــت تســلیم ایــن شــورا نمــوده کــه بــه کالســه 970602ش در شــورای حــل اختــالف شــعبه اول گرمــی
ثبــت گردیــده واعــالم میــدارد ســوره شــهریار آقجه کنــد به شــماره شناســنامه 1800در تاریــخ 24اردیبهشــت ماه
1397فــوت نمــوده وگواهــی فــوت نامبــرده توســط اداره ثبــت احوال مغــان صادرگردیده اســت ووراث حیــن الفوت
عبارتنــد از  -1 :ناصــر قاســم پــور نــام پدرعســگر بــه ش ش 485ت ت 1363کد ملــی 1621788296پســرمتوفی
 -2رجــب قاســم پــور نــام پدرعســگر بــه ش ش 3029ت ت 1345کــد ملــی 1620030731پســرمتوفی-3
حجــت قاســم پــور نــام پدرعســگر بــه ش ش 5035ت ت 1354کــد ملــی 1620050341پســرمتوفی -4رامیــن
قاســم پــور نــام پدرعســگر بــه ش ش 0ت ت 1371کــد ملــی 1610198573پســرمتوفی -5منصــور قاســم
پــور نــام پدرعســگر بــه ش ش623ت ت 1366کــد ملــی 1621809722پســرمتوفی -6یوســف قاســم پــور نــام
پدرعســگر بــه ش ش 9350ت ت 1361کــد ملــی 1620095777پســرمتوفی-7محترم قاســم پــور نام پدرعســگر
بــه ش ش3655ت ت 1348کــد ملــی 1620036363دخترمتوفــی -8محبوبــه قاســم پــور نــام پدرعســگر به ش
ش47ت ت 1342کــد ملــی 1621380394دخترمتوفــی -9شــیرین قاســم پــور نــام پدرعســگر بــه ش ش0ت
ت 1368کــد ملــی 1610051106دخترمتوفــی -10رفعــت قاســم پــور نــام پدرعســگر بــه ش ش4396ت ت
1351کــد ملــی 1620043815دخترمتوفــی -11فوزیــه قاســم پــور نــام پدرعســگر بــه ش ش7117ت ت
1356کــد ملــی 1620074230دخترمتوفــی -12طاهــره قاســم پــور نــام پدرعســگر بــه ش ش17ت ت 1347کد
ملــی 1621383547دخترمتوفی-13ربــاب قاســم پــور نــام پدرعســگر بــه ش ش7943ت ت 1358کــد ملــی
1620081581دخترمتوفــی بــه غیــر از نامبــردگان متئوفــی ورثــه ای نــدارد علیهــذا مراتــب یک نوبــت در یکی از
روز نامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی میشــود کــه یــک مــاه پــس از انتشــار آگهــی حصــورات صــادر وبــه متقاضی
تســلیم خواهــد شــد .م الــف613 :

رئیس شورای حل اختالف شعبه اول گرمی –حسین زارعی

613

آگهی گواهی حصروراثت

آقــای علــی رضــا ضمیــری گرمــی فرزندغالمرضــا بشــماره شناســنامه بشــماره 3183دادخواســتی مبنــی بــر
صــدور گواهــی حصروراثــت تســلیم ایــن شــورا نمــوده کــه بــه کالســه 970600ش در شــورای حــل اختــالف
شــعبه اول گرمــی ثبــت گردیــده واعــالم میــدارد عفــت نعمتــی منصــور کنــد بــه شــماره شناســنامه 2534در
تاریــخ 11مهــر مــاه 1397فــوت نمــوده وگواهــی فــوت نامبــرده توســط اداره ثبــت احــوال مغــان صادرگردیــده
اســت ووراث حیــن الفــوت عبارتنــد از  -1 :علــی رضــا ضمیــری گرمــی نــام پدرغالمرضــا بــه ش ش 3183ت
ت 1366کــد ملــی 1621815323پســرمتوفی  -2ایلنــاز ضمیــری گرمــی نــام پدرغالمرضــا بــه ش ش 33ت ت
1363کــد ملــی 1621415015دخترمتوفــی -3صونیــا ضمیــری گرمــی نــام پدرغالمرضــا بــه ش ش3184ت
ت 1366کــد ملــی 1621815331دخترمتوفــی -4غالمرضــا ضمیــری گرمــی نــام پــدرآزاد بــه ش ش 2263ت
ت 1341کــد ملــی 1620022941همســرمتوفی -5عادلــه عطــار مدرکــی نــام پدرعزیــز بــه ش ش 310ت ت
1323کــد ملــی 1465118454مادرمتوفــی بــه غیــر از نامبــردگان متئوفــی ورثــه ای نــدارد علیهــذا مراتــب یــک
نوبــت در یکــی از روز نامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی میشــود کــه یــک مــاه پــس از انتشــار آگهــی حصــورات
صــادر وبــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد .م الــف612 :

رئیس شورای حل اختالف شعبه اول گرمی –حسین زارعی
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عالمــه اکبــری صاحبدیــوان دارای شناســنامه بشــماره 2381بــه شــرح پرونــده کالســه 97-1398ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رضــا ایرانــی بــه شــماره شناســنامه
730در تاریــخ 1397/5/17در اردبیــل اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت
بــه  -1 :یســنا ایرانــی فرزندرضابــه شــماره شناســنامه 1452472017دختــر متوفــی  -2ســنا ایرانــی فرزندرضــا
بــه شــماره شناســنامه 1452656657دختــر متوفــی -3عالمــه اکبــری صاحبدیــوان بــه شــماره شناســنامه
2381همســر متوفــی -4گل عنبــر آزاد فرزندطهماســب بــه شــماره شناســنامه 957مــادر متوفــی اینک بــا انجام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی نماینــد هرکــس اعتراضــی دارد ویــا وصیــت
نامــه ای ای ار متوفــی نــزداو باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر
وهــر وصینمــاه جــز ســری ورســمی کــه بعــد از موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط وبــال اثــر خواهــد بــود .
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شدند-8 .کلیه قراردادها واسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک،سفته،برات و
اواراق بهادار با امضاء کشواد عبدی زاده (رئیس هیات مدیره) و همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریدوگنبدان
()308373

آگهی تغییرات شرکت رهین سازه قدمگاه سهامی خاص به شماره ثبت  7228و

شناسه ملی  14004651770به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 01/08/1397تغییرات ذیل اتخاذ شد  :نام شرکت به " مبین راه دنا" تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجارییاسوج

لحظه های ناب با خاطرات قرآنی در دانشگاه یاسوج
ویژه برنامه لحظه های ناب با خاطرات قرآنی با حضور قاری بین المللی و
مطرح کشور در دانشگاه یاسوج برگزارشد.
؛ لحظه های ناب با خاطرات قرآنی امشب به همت کانون قرآن و عترت
دانشگاه یاسوج و با حضور آقای شعاعی قاری بین المللی کشور و جمعی از
دانشجویان و اساتید در سالن شهید چمران دانشگاه برگزار شد.
در این آیین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه یاسوج تعمیق فرهنگ
قرآنی را از برنامه های این دانشگاه دانست و گفت :انس با قران باعث آرامش
روحی و روانی می شود.
دکتر فریبرز نیکدل با بیان اینکه دانشجویان از جمله افرادی هستند که
استرس زیادی را در دوران تحصیل دارند ،افزود :برای رهایی و کاهش از
میزان استرس خواندن قرآن نسخه شفابخشی است و به دانشجویان توصیه
می شود حتما با این کتاب الهی رابطه برقرار کنند.
همچنین آقای شعاعی قاری بین المللی در این برنامه به ارایه روش های
نوین و آسان آموزش قرآن کریم پرداخت و خاطرات جالبی از سفر خود به
کشورهای خارجی و مسلمان بیان کرد که مورد توجه شرکت کنندگان قرار

کثیراالنتشار نیم نگاه جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد -7 .محمد رضا الهی (
مدیر عامل ) کشواد عبدی زاده ( رئیس هیات مدیره) شکراهلل زارع پور شوب ( نائب
رئیس هیات مدیره ) و پوریا بالوندی عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب

()308370

آگهی المثنی شرکت کار و تالش گچساران سهامی خاص به شماره ثبت  1994و شناسه

ملی  10861739143طبق صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی و هیات مدیره
مورخ  23/03/92شرکت کار و تالش گچساران ( سهامی خاص ) به شماره ثبت  1994که

گرفت .در پایان این مراسم به قید قرعه جوایزی نقدی و کمک هزینه سفر
مشهد مقدس به حاضران در این برنامه معنوی اهدا شد.
همچنین از برخی دانشجویان ،اساتید و خانواده های فعال حوزه قرآن و
فعاالن قرآنی با اهدای لوح و جوایزی تقدیر شد.

آگهی حصروراثت

در تاریخ  30/03/92واصل تغییراتی در شرکت فوق اتخاذ گردید 1- .آقایان محمد رضا
الهی  ،پوریا بالوندی  ،شکراهلل زارع پورشوب از سمت اعضای هیات مدیره شرکت خارج
گردیدند و آقایان امید حسینی هوالری و سعید نوری الموتی به عنوان اعضای هیئت مدیره
برای مدت  2سال انتخاب شدند -2 .مهدی وندابه سمت بازرس اصلی و محمد سینائی به
سمت بازرس علی البدل برای مدت  1سال انتخاب گردیدند -3 .روزنامه کثیراالنتشار نیم
نگاه جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد -4 .آقای امید حسینی هوالری ( مدیر عامل )
کشواد عبدی زاده ( رئیس هیات مدیره ) سعید نوری الموتی ( نائب رئیس هیات مدیره )
برای مدت  2سال انتخاب شدند -5 .کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از
قبیل چک،سفته،برات و اواراق بهادار با امضاء کشواد عبدی زاده ( رئیس هیات مدیره) و
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
 .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()308374

آگهی حصروراثت

آقــای اصغــر ایرانــی دارای شناســنامه بشــماره 1450063861بــه شــرح پرونــده کالســه 97-1385ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان جابــر ایرانــی به شــماره شناســنامه 78در
تاریــخ 1396/11/21در اردبیــل اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه -1 :
ابراهیــم ایرانــی فرزندجابربــه شــماره شناســنامه 286پســر متوفــی  -2علــی ایرانــی فرزندجابربــه شــماره شناســنامه
678پســر متوفی-3رضــا ایرانــی فرزنــد جابــر بــه شــماره شناســنامه 730پســر متوفــی -4اصغــر ایرانــی فرزندجابربه
شــماره شناســنامه 1450063861ســر متوفــی -5رویــا ایرانــی فرزنــد جابــر بــه شــماره شناســنامه 101202دختــر
متوفــی -6میناایرانــی فرزندجابربــه شــماره شناســنامه 99دختــر متوفــی -7فاطمــه ایرانــی فرزنــد جابــر بــه شــماره
شناســنامه 4141دختــر متوفــی -8گل عنبــر آزاد فرزنــد طهماســب به شــماره شناســنامه 957همســرمتوفی اینک با
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی نماینــد هرکــس اعتراضــی دارد ویــا وصیت
نامــه ای ای ار متوفــی نــزداو باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر
وهــر وصینمــاه جــز ســری ورســمی کــه بعــد از موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط وبــال اثــر خواهــد بــود .

ابراهیــم وارســته بهدانــی بــه شــماره شناســنامه  555فرزنــد محرمعلــی از این شــورا درخواســت گواهــی حصروراثت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محرمعلــی وارســته بهدانــی فرزنــد حســین در تاریــخ  97/6/13در
شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد -1 :ابراهیــم وارســته
بهدانــی بــه شــماره شناســنامه  555فرزنــد محرمعلــی فرزند(پســر)  -2ایــرج وارســته بهدانی به شــماره شناســنامه
 1770فرزنــد محرمعلــی فرزند(پســر)  -3محمــد وارســته بهدانــی بــه شــماره شناســنامه  743فرزنــد محرمعلــی
فرزند(پســر)  -4اســماعیل وارســته بهدانــی بــه شــماره شناســنامه  6530008330فرزنــد محرمعلــی فرزند(پســر)
 -5نرگــس وارســته بهدانــی بــه شــماره شناســنامه  4فرزنــد محرمعلــی فرزند(دختــر) و بــه غیــر از وراث نامبــرده
بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره
یــک ســیار مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دو شــورای حــل اختالف
رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسند رسمی آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
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برابــررای شــماره 139760324006000364هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردرواحدثبتی حــوزه ثبــت ملــک کنــگان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی
اســماعیل احمــدی فرزندابراهیــم بشــماره شناســنامه 1صــادره از دریــک باب ســاختمان بــه مســاحت 203/30مترمربع
پــالک 24938فرعــی از3اصلــی مفــروز ومجــزی شــده ازپــالک 24938فرعــی از3اصلــی واقــع درکنــگان خریــداری
ازمالــک رســمی آقــای صبــاح ربیعــی محرزگردیــده اســت لذابــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه
15روز آگهــی میشــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند
مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صــادر خواهدشــد م الــف 435
تاریخ انتشارنوبت دوم1397/9/15:
تاریخ انتشارنوبت اول1397/8/30:

رئیس ثبت اسنادوامالک کنگان امیرحسین شعبانی

9902

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابــررای شــماره 139760324006000402هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقر درواحدثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کنــگان تصرفات مالکانــه بالمعــارض متقاضی
آقــای غالمحســین قاســمی فرزنــد درویــش بشــماره شناســنامه 314صــادره ازدریــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت
201.45مترمربــع پــالک فرعــی ازاصلــی مفــروز ومجــزی شــده ازپــالک 24887فرعــی از3اصلــی واقــع درکنــگان
خریــداری ازمالــک رســمی خانــم انســیه احمــدی محــرز گردیــده اســت لذابــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردونوبــت
بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتراضی داشــته
باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپس ازاخذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــودرا بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد م الــف 439
تاریخ انتشارنوبت دوم1397/9/15:
تاریخ انتشارنوبت اول1397/8/30:

رئیس ثبت اسنادوامالک کنگان امیرحسین شعبانی
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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  139760318014000932مــورخ  97/8/1هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای احمد موســی پــور ســفیدداربنی فرزنــد صفرعلی بشــماره شناســنامه  3صادره
از املــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  310/8مترمربــع پــالک
 398فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک هــای فرعــی 5و  122و  167متصــل بهــم از ســنگ  109اصلــی
واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی صفرعلــی موســی پــور ســفیدداربنی محــرز گردیده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز پنجشنبه مورخ  1397/9/1تاریخ انتشارنوبت دوم  :روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی
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مفقودی

کارت و پــالک موتــور ســیکلت بــه شــماره انتظامــی ایــران  813و شــماره تنــه  15019019572و شــماره
شاســی  15032054650 77357بــه نــام محمدرضــا رازیــان و کــد ملــی  3199991734فرزنــد حســین مفقــود
گریــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

603

استان کرمان

مفقودی

ســند کمپانــی خــودروی وانــت پیــکان  OHV 1600مــدل  1388بــه رنــگ ســفید شــیری -روغنــی بــه شــماره
انتظامــی  681س 71ایــران  16و شــماره موتــور  11488004546بــه شــماره شاســی NAAA36AA19G837820
585
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

رئیس شورای حل اختالف شعبه دو شهری سنگر
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بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه  920063شــعبه اول دادگاه عمومــی بخــش کرگانــرود درخصــوص دعــوی
ضیــاء نامــدار بــا وکالــت فاطمــه فتحــی نــژاد بطرفیــت ســیروس نامــدار و غیــره مبنــی بــر تقســیم ترکــه امــوال
غیــر منقــول محکــوم علیهــم عبــارت اســت از پــالک مزرعــه شــالیزاری بــه مســاحت تقریبــی  5250مترمربــع
غیــر محصــور واقــع در امــالک زارعــی قریــه مــره دشــت جنوبــی( کوچــه دانــش) معــروف بــه روســتای نــم کــه
جهــات اربعــه آن شــماال مــرز مشــترک بــا ملــک شــالیزاری آقــای حســن داوودی شــرقا شــالیزار عظمــی رزم آراء
جنوبــا متصــل بــه ملــک شــالیزاری فاطمــه خوشــقدم و در ورای آن راه فرعــی روســتای نومنــدان و غربــا بــه ملــک
شــالیزاری همتــی محــدود اســت بــا در نظــر گرفتــن موقعیــت مکانــی از قــرار هــر مترمربــع  200/000ریــال جمعا
بــه مبلــغ  1/050/000/000ریــال ( یــک میلیــارد و پنجــاه میلیــون ) ریــال معــادل یکصــد و پنــج میلیــون تومــان
بــرآورد و اعــالم مــی گــردد قطعــه دوم ملــک غیــر منقــول بــا کاربــری خانــه و محوطــه مســکونی بــه مســاحت
تقریبــی  200مترمربــع بــا حــدود اربعــه شــماال بطــول  15/70متــر متصــل بــه خانــه و محوطــه وراث مرحــوم
ســیفعلی داوودی شــرقا بطــول  16/40متــر متصــل بــه خانــه و محوطــه یــاور نامــدار جنوبــا بطــول  17متــر مصتل
بــه جــاده و راه آســفالته روســتا غربــا بطــول  9/10متــر متصــل بــه ملــک اســماعیل قنبــری واقــع در روســتای
نومنــدان موصــوف بــه پــس کــش کــه در داخــل ایــن قطعــه زمیــن یکبــاب واحــد مســکونی یــک طبقــه کرســی
بانــد قدیمــی ســاز بــه مســاحت  55مترمربــع و بــا قدمــت حــدود  50ســال و یکبــاب انبــاری و طویلــه به مســاحت
تقریبــی  20متــر مربــع درملــک موصــوف اســتقرار دارد کــه ارزش ریالــی ایــن قطعــه بــا عرصــه و اعیــان از قــرار
هــر مترمربــع  1/000/000ریــال و کل مســاحت آن بــه ارزش  200/000/000ریــال معــادل بیســت میلیــون تومان
تعییــن مــی گــردد ترکــه ســوم یــک قطعــه زمیــن خشــکی از اراضــی تفکیکــی شــهرداری واقــع در شــهر لیســار
– اکبــری محلــه – کوچــه شــهید طاهــری بــا حــدود و مشــخصات شــماال بطــول  9/75متــر بــه قطعــه  27تفکیکی
شــرقا بطــول تقریبــی  20متــر بــه خیابــان  12متــری احداثــی منشــعب از خیابــان شــهید اکبــری جنوبــا بطــول
 9متــر بــه کوچــه احداثــی بــن بســت موجــود و غربــه بطــول  19/80متــر متصــل بــه قطعــه تفکیکــی شــماره 17
کــه مجموعــا بــه مســاحت تقریبــی  189مترمربــع تحــت عنــوان قطعــه  18بــدون اعیانــی از اقــرار هــر مترمربــع به
مبلــغ بــه مبلــغ  2/200/000ریــال و مجمــوع کل مســاحت بــه مبلــغ  415/800/000ریــال معــادل چهــل و یــک
میلیــون و پانصــد و هشــتاد هــزار تومــان بــرآورد و تعییــن مــی گــردد امــوال منقــول ( ترکــه) یــک دســتگاه موتــور
تیلــر کشــاورزی بــا مــارک تجــاری میتسوبیشــی بــا قــدرت  5/5اســب بخــار بانضمــام یــدک مســتعمل بــا قدمــت
و کارکــرد  10ســال و یکدســتگاه موتــور پمــپ آب بــا مــارک تجــاری روبیــن و حجــم آبدهــی  2اینــچ بــا قدمــت و
کارکــرد حــدود  10ســال کــه مجمــوع ارزش دو قلــم مــال منقــول موصــوف مجموعــا بــه مبلــغ  35/000/000ریال
معــادل ســه میلیــون و پانصــد هزارتومــان تعییــن مــی گــردد نهایــت ارزش کل ماتــرک مرحــوم ســلمان نامــدار در
قالــب ســه قطعــه زمیــن فــوق الذکــر بــه انضمــام مــال منقــول مجموعــا بــه مبلــغ  1/700/800/000ریــال معــادل
یکصــد و هفتــاد میلیــون و هشــتاد هــزار تومــان بــرآورد و ارزیابــی گردیــده اســت لــذا ملــک موصــوف در 97/10/5
ســاعت  10صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر اجــرای 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 ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد و درغیــر ایــن صــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع صندوق
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 – پوراصغر
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آگهی حصروراثت

اکــرم دســتاری ســروندی بــه شــماره شناســنامه  1548فرزنــد غالمرضــا از ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رضــا اقاجانــی فرزنــد ایــرج در تاریــخ  97/6/29در
شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد -1 :فاطمــه آقاجانــی به
شــماره شناســنامه  6530228179فرزنــد رضــا فرزنــد (دختــر)  -2مهســا جــوادی قاضیانــی به شــماره شناســنامه
 6530068041فرزنــد محمدرضــا همســر(متوفی) -3اکــرم دســتاری ســروندی بــه شــماره شناســنامه  1548فرزند
غالمرضــا مادر(متوفــی)  -4ایــرج آقاجانــی بــه شــماره شناســنامه  1525فرزنــد مهرچــی پدر(متوفــی) و بــه غیــر از
وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن
بــه شــماره یــک ســیار مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دو شــورای
حــل اختــالف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهد شــد.

رئیس شورای حل اختالف شعبه دو شهری سنگر
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو  GLXI 405مــدل  1388بــه شــماره انتظامــی  657ق  27ایــران  56و
شــماره موتــور  12488298184بــه شــماره شاســی  NAAM11CA7AK988942متعلــق بــه جــواد دائــم الحضــور
560
لطفــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه ســبز و ســند مالکیــت خــودروی ســواری لیفــان  1800cc-620مــدل  1394بــه شــماره انتظامــی 524
ق 14ایــران  56و شــماره موتــور  FLB479Q140702137بــه شــماره شاســی  NAKNF4229EB123125متعلــق
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بــه علــی رســولی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

پروانه بهره برداری پرورش ماهی به شماره 996م/ش به تاریخ صدور
 1382/3/12به شماره تاسیس  8453وقع در دیشموک به نام آقای هوشنگ
رازی پور مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
سند وشناسنامه سواری پراید به شماره پالک 488-81س 32به شماره موتور
 m13178935مدل  1390وشماره شاسی s1412280685017به نام شیرین جان
حسینی مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص کیــان رامــش راســا دژ درتاریــخ
 22/06/1397بــه شــماره ثبــت  2006بــه شناســه ملــی 14007836702
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت  :انجــام امــور
پیمانــکاری مربــوط بــه ســاختمان و ابنیــه ،راه نظیــر راههــای اصلــی و
فرعــی ،آب ،بندهــا ،ســدها  ،شــبکه هــای آب و فاضــالب  ،تاسیســات و
تجهیــزات  ،بــرق و تاسیســات برقــی  ،تاسیســات ســر چاهــی نفــت و
گاز( بجــز اســتخراج اکتشــاف وبهــره بــرداری ) ،کشــاورزی  ،آبخیــز داری
و آبخــوان داری،تهیــه و تامیــن ماشــین آالت ســبک و ســنگین ،تامیــن
نیــروی انســانی الزم  ،حفــظ و نگهــداری فضــای ســبز،طبخ و ســرویس
دهــی بــه شــرکتها،ادارات و اشــخاص،انجام خدمــات ایمنــی و خدمــات
کشــاورزی ،آبیــاری ،انجــام امــور مربــوط بــه انشــعابهای آب،فاضــالب،گاز
(بجــز اســتخراج اکتشــاف وبهــره بــرداری) ،مخابــرات (بجــز بیســیم) ونصــب
شــوفاژهای برودتــی و حرارتــی ،و همچنیــن شــرکت درمناقصــات مزایــده
هــا در رابطــه بــا موضوعــات شــرکت تمامــا بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات
موضوعــه کشــور .درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع
ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی
 :اســتان فــارس  -شهرســتان ممســنی  -بخــش مرکــزی  -شــهر نــور
آباد-محلــه احمدآباد-خیابــان شــهرداری-بلوار آیــت الــه خامنــه ای-پــالک
-0طبقــه همکــف -کدپســتی  7351874935ســرمایه شــخصیت حقوقــی
عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم
 10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  350000ریــال
توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  9624133705745مــورخ
 17/08/1396نــزد بانــک بانــک توســعه تعــاون شــعبه اســتقالل بــا کــد
 2413پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی
باشــد اعضــا هیئــت مدیــره خانــم محبوبــه اســمعیلی بــه شــماره ملــی
2292716739و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم فاطمــه حســینی بــه شــماره
ملــی 2360138790و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت
 2ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم زینــب
حســینی بــه شــماره ملــی 5479964070و بــه ســمت رئیــس هیئــت
مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2
ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهد آور شــرکت
از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود اســالمی و همچنیــن
کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء خانــم محبوبــه اســمعیلی بــه
ســمت مدیــر عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات
مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم محدثــه حســنی بــه شــماره
ملــی  2360408119بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال
مالــی خانــم زهــرا جــوکار زارع بــه شــماره ملــی  5479535439بــه ســمت
بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار
جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت
مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس()308171
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی 573

مفقودی

اینجانــب مرتضــی محبوبــی ســنگجوئی مالــک خــودرو پــژو پــارس بــه شــماره شاســی
 NAAN11FC5FK838320شــماره موتــور  139B0089953بــه علــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای
رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت .لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور
دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی شــرکت ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران
کــرج شــهرک پیــکان شــهر ســاختمان ســمند طبقــه  1مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای
561
مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط اقــدام خواهــد شــد.

رونوشت آگهی حصروراثت

خانــم کبــری کیانــی هرچگانــی دارای شناســنامه شــماره  6766بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 759/97
ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اســداله کیانــی هرچگانی
بشناســنامه  1997در تاریــخ  1391/6/15اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان
مرحــوم منحصراســت بــه -1شــرف جان کیانــی هرچگانــی شــماره شناســنامه  2367همســرمتوفی  -2عبدالخالق
شــماره شناســنامه -3 299فیــض الــه شــماره شناســنامه -4 ، 7411ذبیــح الــه شــماره شناســنامه  71پســران
متوفــی -5خدیجــه شــماره شناســنامه -6 ،79کبــری شــماره شناســنامه 7، 6766صدیقــه شــماره شناســنامه
8، 1347زهــرا شــماره شناســنامه 537دختــران متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا
یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریخ نشــر اگهی
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد2664

قاضی شورای حل اختالف شماره  19هفشجان نعمت اله سلیمانی
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اجرائیه پرونده 960639

مشــخصات محکــوم لــه اســماعیل ربیعــی نــام پــدر علیقلــی نشــانی اســتان چهارمحــال وبختیــاری شهرســتان
بروجــن شــهرفرادنبه بلــوارازادی روبــه روی شــهرداری مشــخصات محکــوم علیــه -1حیدرآقــا مقیمیــان نــام پــدر
رحمــت الــه محکــوم بــه بموجب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 9710093850100185وشــماره
دادنامــه مربوطــه 9609973850101126محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه حضوردریکــی ازدفاتراسنادرســمی
وتنظیــم ســند رســمی یــک دســتگاه ســواری پــژو روآ بــه شــماره پــالک 291-53د21بــه نــام خواهــان وپرداخــت
نیــم عشــر دولتــی محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریــخ ابــالغ اجرائیــه پــس ازابــالغ اجرائیــه ظــرف ده روزمفــاد
انرابموقــع اجــرا بگذاردمــاده  34قانــون احــکام مدنــی 2665

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بروجن سمیه عباسی
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آگهی وقت دادرسی

در پرونــده کالســه )970123 (9709983417200651نماینــده محتــرم دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان
کرمــان درخواســتی مبنــی بــر تعییــن تکلیــف مبلــغ چهــار میلیــون و شــصدهزار ریــال حاصــل از فــروش امــوال
مجهــول المالــک مکشــوفه تقدیــم دادگاه اصــل 49قانــون قانــون اساســی اســتان کرمــان نمــوده و در مورخــه
 1397/10/19ســاعت  11:30ظهــر وقــت رســیدگی تعییــن شــده و بــه علــت مجهــول المالک بــودن و به دســتور
دادگاه مراتــب در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی میشــود تــا از تاریــخ نشــر اگهی تا جلســه رســیدگی
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم ادرس خــود و همچنیــن در وقــت مقــرر جهــت رســیدگی حاضر شــوید./.

مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل  49قانون اساسی کرمان – تاجیک
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آگهی مزاید ه اموال غیر منقول نوبت اول

در خصــوص پرونــده کالســه اجرائــی 970456ج م بــر لــه خانــم روح انگیــز پیــری وعلیــه ســایر وراث مرحــوم
ایمــان مــرادزاده بخواســته مطالبــه مهریــه بــا توجــه بــه توقیــف یــک بــاب خانــه از ماتــرک پــس از طــی مراحــل
قانونــی در تاریــخ 97/9/28روز چهارشــنبه از ســاعت 10:00الــی 11:00ظهــر از طریــق مزایــده در واحــد اجــرای
احــکام مدنــی دادگســتری گرمــی واقــع در جنــب فرمانــداری وســاختمان دادگســتری دفتــر اجــرای احــکام مدنی
بفــروش خواهــد رســید مزایــده از مبلــغ ارزیابــی شــده کارشناســی شــروع وبــه کســی کــه باالتریــن مبلــغ را
پیشــنهاد نمایــد فروختــه خواهــد شــد وده درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده اخــذ وبــه
مابقــی حداکثــر یــک مــاه فرصــت داده مــی شــود کــه برنــده مزایــده بــه هــر عنــوان اعــالم انصــراف نمایــد ده
درصــد مبلــغ پیشــنهادی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط خواهــد شــد طالبیــن مــی تواننــد قبــل از روز مزایــده از
ملــک فــوق الذکــر بــه شــرح ذیــل بــا هماهنگــی ایــن واحــد بازدیــد نماینــد .امــوال مــورد مزایــده عبــارت اســت
از  :یــک بــاب منــزل مســکونی بشــماره پــالک 6118فرعــی از 120اصلــی از ماتــرک مرحــوم ایمــان مــرادزاده
تحــت مالکیــت وراث مرحــوم واقــع در گرمــی محلــه جوادیــه کوچــه بیــدار بــن بســت 2متــری شــمالی عرصــه
279مترمربــع واعیانــی ملــک بــا قدمــت بیــش از 40ســال بــه مســاحت 97متــر مربــع در یــک طبقــه همکــف
دارای قســمتی زیــر زمیــن کــه بــا پــی وکرســی ســنگی دیوارهــای ســنگی فاقــد شــناژهای الزم ســقف آهــن
وچــوب دارای امتیــاز تاسیســات برقــی ومکانیکــی (آب وبــرق وگاز) کــه بــه قیمــت 450/000/000ریــال ارزیابــی
گردیــده اســت .م الــف618 :
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آگهی حصروراثت

آقــای حســین عظیمــی دیجوجیــن دارای شناســنامه بشــماره 1921بــه شــرح پرونده کالســه 97-1399این شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حــاج رحیــم بیگ عظیمــی دیجوجین
بــه شــماره شناســنامه 1148در تاریــخ 1382/10/11در اردبیــل اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه ورثــه
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  -1 :حســن عظیمــی فرزندرحیــم بیــگ بــه شــماره شناســنامه 1920پســر متوفــی
 -2حســین عظیمــی دیجوجیــن فرزندرحیــم بیــگ بــه شــماره شناســنامه 1921پســر متوفــی -3کریــم عظیمــی
فرزندرحیــم بیــگ بــه شــماره شناســنامه 102664پســر متوفــی -4قادرعظیمــی فرزندرحیــم بیــک بــه شــماره
شناســنامه 102665پســر متوفــی -5عبــاس عظیمــی دیجوجیــن فرزندرحیــم بیــگ بــه شــماره شناســنامه
5344پســر متوفی-6عــادل عظیمــی فرزندرحیــم بیــگ بــه شــماره شناســنامه 112068پســر متوفــی -7رســول
عظیمــی فرزندرحیــم بــه شــماره شناســنامه 119841پســر متوفــی -8مریــم عظیمــی فرزندرحیــم بیــگ بــه
شــماره شناســنامه 705دختــر متوفــی -9ســمیه عظیمــی فرزندرحیــم بیــگ بــه شــماره شناســنامه 810دختــر
متوفــی -10مدینــه ســیفی دیجوجیــن فرزندابراهیــم بــه شــماره شناســنامه 45همســر متوفــی اینــک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی نماینــد هرکــس اعتراضــی دارد ویــا وصیــت
نامــه ای ای ار متوفــی نــزداو باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر
وهــر وصینمــاه جــز ســری ورســمی کــه بعــد از موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط وبــال اثــر خواهــد بــود .
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