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آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده :رضا سامانیان

کالســه پرونــده  842/2/97وقــت رســیدگی :در روز شــنبه مــورخ  97/11/27ســاعت  17خواهــان :ســمیه نجفــی
خوانــده :رضــا ســامانیان – خواســته :مطالبــه نفقــه خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه هــای عمومــی نمــوده کــه
جهــت رســیدگی بــه شــعبه حــل اختــالف ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعیین شــده بعلــت مجهــول المکان
بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بــه تجویــز مــاده  73قانــون آئین دادرســی مدنــی مراتب
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی ظــرف
یــک مــاه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را
دریافــت نمایــد ودر وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور بــه هــم رســاند چنانچــه بعــدا ابــالغ بوســیله آگهی
الزم شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن ده روز خواهــد بــود .م/الــف2237 :

مدیر دفتر شعبه  2شورای حل اختالف اسالمشهر
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اخطار ماده  101آئین نامه اجرای اسناد رسمی

محمــد عاشــوری بــه نشــانی تهــران اسالمشــهر خیابــان  20متــری کوچــه اول ســمت چــپ برابــر گــزارش وارده
بشــماره  97/1123مــورخ  97/9/25کارشــناس رســمی دادگســتری ارزش ششــدانگ پــالک ثبتــی  21285فرعــی
از  42اصلــی ملکــی محمــد عاشــوری مدیــون پرونــده اجرایــی کالســه  9700435مبلــغ  2/750/000/000ریــال
ارزیابــی گردیــده لــذا وفــق مــاده  101آئیــن نامــه اجــرا چنانچــه بــه مبلــغ مذکــور معتــرض هســتید اعتــراض
خــود را حداکثــر ظــرف مــدت  5روز از تاریــخ ابــالغ ایــن اخطاریــه ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس
تجدیــد نظــر بــه مبلــغ  7/000/000ریــال واریــز بــه حســاب ســیبا شــماره  0103134800001نــزد بانــک ملــی
بــه نــام کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری بــه ایــن اداره واقــع در اسالمشــهر -قائمیــه – ســایت اداری
اسالمشــهر تحویــل و ضمنــا بــه اعتراضــی کــه خاجــر از موعــد یــا فاقــد فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس باشــد
ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد و ارزیابــی ملــک قطعــی و هیچگونــه ادعــا و اعتراضــی مســموع نیســت و چنانچــه
ملــک فــوق بیمــه مــی باشــد بــه ایــن اداره اعــالم فرماییــد .م/الــف2242 :
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رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر

آگهی ابالغ رای

چــون بــه اســتناد آرا صــادره هیــات ســه نفــره موضــوع مــاده  2و مــاده  10آییــن نامــه اجرایــی قانــون الحــاق
مــوادی بــه ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک ســیاهکل رای
بــه صــدور ســند مالکیــت نســبت بــه تصرفــات اشــخاص زیــر واقــع در قریــه دیلمــان بخــش  16گیــالن صــادر
گردیــده بدیــن وســیله بــه اطــالع مــی رســاند چنانچــه کســانی بــه آرا مزبــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ انتشــار
ایــن آگاهــی بــه مــدت بیســت روز مــی تواننــد اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت
نماینــد بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ضمنــا معتــرض بایــد از
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف مــدت یک مــاه دادخواســت اعتــراض خــود را بــه دادگاه تقدیــم نموده
وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایــه دهــد در غیــر ایــن صــورت رای صــادره هیــات اجرا و نســبت به
صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد .قریــه دیلمان ســنگ اصلــی  11بخــش  16گیــالن پــالک  1576مفروز
از پــالک  283در مالکیــت پرویــن کاظمــی ســه شــنبه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه
مســاحت  363/41مترمربــع .تاریــخ انتشــار97/10/20 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل – همایون فالحتکار
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اخطاریه دفترخانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب :قربانعلــی صداقــت کویشــاهی – شــغل :آزاد – اقامتــگاه و آدرس :مجهــول المــکان
– آقــای قربانعلــی صداقــت کویشــاهی(زوج) درراســتای اجــرای حکــم شــماره 97/8/9 – 9709971310800960
و قطعیــت شــماره  97/10/18 – 970069شــعبه یکــم رشــت مبنــی بــر ثبــت طــالق به درخواســت همســر شــما
زهــرا شــعبان زاده ویشــگاهی لــذا شــما پــس از رویــت آگهــی یــک مــاه فرصــت داریــد جهــت ثبــت طــالق بــه
دفترخانــه شــماره  31طــالق رشــت واقــع در چهــاراه میکائیــل کوچــه اســتقامت مراجــه نمائیــد.
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دفترخانه شماره  31طالق رشت

آگهی مزایده مال غیر منقول در مرحله اول

پرونــده کالســه  962451صــادره از صدیقــه دهقانــی و علیــه ابوالفضــل حجــازی بخواســته  445731707ریــال
اصــل خواســته کــه پــس از طــی مراحــل قانونــی و ارجــاع بــه کارشــناس رســمی دادگســتری ارزش ششــدانگ
ملــک توقیفــی بــه مبلــغ  2650000000ریــال ارزیابــی گردیــده کــه ســپس مقــرر گردیــد در روز یکشــنبه تاریــخ
 97/11/14از ســاعت  12الــی  13در محــل اجــرای احــکام خانــواده دادگســتری شــهریار از طریــق مزایــده عمومی
بــه فــروش برســد و آدرس ملــک مــورد نظــر واقــع در شــهریار فــاز  4خ فروردیــن غربــی مجتمــع  50واحــدی
نیشــکر بلــوک  7ط  2و  4غربــی مــی باشــد لــذا طالبیــن مــی تواننــد پنــج روز جلوتــر از تاریــخ مزایــده بــا اطــالع
و هماهنگــی ایــن اجــرا از امــوال بازدیــد نمــوده و در صــورت تمایــل در تاریــخ یــاد شــده درمراســم مزایده شــرکت
نماینــد .مزایــده از قیمــت پایــه کارشناســی شــروع و هــر کســی باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد بعنــوان برنده
مزایــده شــناخته شــده و ده درصــد از کل مبلــغ فــروش فــی المجلــس از خریــدار اخــذ و باقــی پــس از گذشــت
یــک هفتــه و عــدم وصــول هــر گونــه اعتراضــی از خریــدار اخــذ و ملــک بــه وی تحویــل خواهــد شــد مشــخصات
ملــک توقیفــی بــه شــرح زیــر مــی باشــد .ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــن واقــع در طبقــه  2بلــوک هفتــم بــه
مســاحت  103مترمربــع کــه  4/80متــر آن تــراس اســت واقــع در هفــت جــوی شــهریار بانضمــام ششــدانگ یــک
واحــد پارکینــگ بــه مســاحت 11مترمربــع و ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت نــه متــر و چهــار دســیمتر
مربــع از یــک ســاختمان  5طبقــه زیرزمیــن  +همکــف = طبقــه اول تــا ســوم کــه در مجمــوع  7واحــد مســکونی
کــه بــا اســتراکچری از نــوع فــوالدی و بــا نمایــی از جنــس آجــر ســه ســانتی طــرح قدیــم بــا قدمــت حــدود
 16ســال بصــورت دو خوابــه کــف ســرامیک اشــپزخانه بــا کابینــت ام دی اف همــراه بــا تزئینــات بــا گرمایــش
تاسیســات مرکــزی موتورخانــه ســرمایش از طریــق کولــر آبــی و دارای انشــعاب آب  ،گاز مشــاع و یــک خــط تلفن
و بــرق اختصاصــی ،کــه ارزش واحــد بــدون احتســاب دیــون و تعهــدات احتمالــی بــه مبلــغ  2650000000برآورد
مــی گــردد ( ســه دانــگ ملــک مزایــده مــی گــردد) ضمنــا چنانچــه روز مزایــده مصــادف بــا روز تعطیــل گردیــد
مزایــده در فــردای همــان روز و ســاعت انجــام خواهــد شــد.م/الف4247 :

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار
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مفقودی

کارت هوشــمند راننــدگان بــه شــماره  3235158متعلــق بــه ضحــا کریــم زاده سورشــجانی فرزنــد محســن بــه
شــماره ملــی 4611405273مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شهرکرد
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت ،
لــذا مشــخصات متقاضیــان وامــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت
اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .ردیــف  -1آقــای بهنــام اکرامــی حــور فرزنــد ســعداله
شــماره شناســنامه  2537صــادره از اردبیــل بــه شــماره ملــی  1464366063در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت  739/63مترمربــع پــالک  2756فرعــی از  -6اصلــی
واقــع در کانــرود بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی عبــاس باغــش زاده .ردیــف  -2امنــه رحیمــی
میرزانــق فرزنــد حمیــد شــماره شناســنامه  14صــادره از اردبیــل بــه شــماره ملــی  1466981873در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری مســکونی( کســر معبــر) بــه مســاحت  472/61مترمربــع
پــالک  5272فرعــی از  -7اصلــی واقــع در عبــاس آبــاد بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی حجــت
صوفــی میرزانــق .ردیــف  -3شــادمان جــوادی میرزانــق فرزنــد خــاص الدیــن شــماره شناســنامه  143صــادره
از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619958611در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری
مســکونی( کســر معبــر) بــه مســاحت  494/37مترمربــع پــالک  5273فرعــی از  -7اصلــی واقــع در قریــه عباس
آبــاد بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی حجــت صوفــی میرزانــق .ردیــف  -3آقــای ایــرج رحیمــی
میرزانــق فرزنــد حمیــد شــماره شناســنامه  768صــادره از آســتارا به شــماره ملــی  1464798060در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری مســکونی( کســر معبــر) بــه مســاحت  250/52مترمربــع
پــالک  5274فرعــی از  -7اصلــی واقــع در قریــه عبــاس آبــاد بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
حجــت صوفــی میرزانق.ردیــف  -5پریــوش طالئــی بنــه حــور فرزنــد عصمــت آقــا شــماره شناســنامه 1311
صــادره از تالــش بــه شــماره ملــی  2630307867در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه بــه
مســاحت  171/65مترمربــع پــالک  1163فرعــی از  -11اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  59فرعــی از
 11اصلــی واقــع درقریــه باغچــه ســرا بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی چنگیــز اژدرپــور ردیــف
 -6شــهربانو طالئــی بنــه حــور فرزنــد عصمــت آقــا شــماره شناســنامه  1106صــادره از حویــق بــه شــماره
ملــی  2630305813در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه بــه مســاحت  126/77مترمربــع
پــالک  1164فرعــی از  -11اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  59فرعــی از  11اصلــی واقــع در قریــه
باغچــه ســرا بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی چنگیــز اژدرپــور ردیــف  -7اصغــر مرمرشــاهی
فرزنــد حســینعلی شــماره شناســنامه  22صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619811384در ششــدانگ
یــک قطعــه بــاغ درختــان مثمــر کاربــری حریــم کیفــی رودخانــه بــه مســاحت  4558/74مترمربــع پــالک 70
فرعــی از  -16اصلــی واقــع در قریــه تلــه خــان بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی خــود متقاضــی
ردیــف  -8ســعید اروجعلــی زاده کلخــوران فرزنــد بــرات شــماره شناســنامه  1330صــادره از تهــران بــه شــماره
ملــی  0040151311در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه بــه مســاحت  835/8مترمربــع
پــالک  183فرعــی از  -19اصلــی واقــع در قریــه صیادلــر بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی خــود
متقاضــی ردیــف  -9داود خدادوســت فرزنــد یدالــه شــماره شناســنامه  2610029101صــادره از آســتارا بــه
شــماره ملــی  2610029101در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت
 1185/44مترمربــع پــالک  51فرعــی از  -25اصلــی واقــع در قریــه آق مســجد بخــش  32گیــالن خریــداری
از مالــک رســمی حســن زبــده کار .ردیــف  -10حاجــی ســیفی دابانلــو فرزنــد ســام شــماره شناســنامه 679
صــادره از اردبیــل بــه شــماره ملــی  6039291753در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه
کاربــری مســکونی  -باغــات بــه مســاحت  2159/23مترمربــع پــالک  358فرعــی از  -28واقــع در قریــه حیــران
علیــا بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی عبدالــه شــادمان ردیــف  -11ابراهیــم شــادمان فرزنــد
یدالــه شــماره شناســنامه  7صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619840414در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت  415/21مترمربــع پــالک  359فرعــی از  -28اصلــی
واقــع در حیــران علیــا بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی یدالــه شــادمان بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور
ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
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آگهــی تغییــرات شــرکت مجتمــع کشــتار گاه صنعتــی و
بهداشــتی ارس مــرغ ماکــو ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 122
و شناســه ملــی  10980254809بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  13/09/1397تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  1- :آقــای میــر توحیــد حســینی بســطامی بــه
کــد ملــی  ، 4939835057آقــای میــر جــالل حســینی بســطامی
بــه کــد ملــی  ، 4939976920خانــم لیــدا محمدنژاداقــدم بــه کــد
ملــی  6409464037بســمت اعضــای هیــات مدیــره بــرای مــدت
دو ســال انتخــاب شــدند  2-آقــای پرویــز فرجــی کســیانی بــه کــد
ملــی  4939401790بــه ســمت بــازرس اصلــی  ،آقــای ســجاد
علیــزاده بــه کــد ملــی  4939445712بــه ســمت بــازرس علــی
البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند 3- .روزنامــه
کثیراالنتشــارابتکار جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی ()331455
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تاســیس شــرکت ســهامی خــاص صنایــع چوبــی کوچکــی بــداغ درتاریخ
1397/10/16بــه شــماره ثبــت  2649بــه شناســه ملــی 14008060382
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت -1:تولیــد پالــت
هــای چوبــی و باکــس پالــت -تولیــد مصنوعــات چوبــی -نجــاری -تولیــد
مبلمــان درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان
گیــالن  ،شهرســتان طوالــش  ،بخــش اســالم  ،شــهر اســالم ،خلیــف آبــاد ،
کوچــه معلــم  ،بلــوار امــام خمینــی  ،پــالک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی
 4389118541ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ
 10000000000ریــال نقــدی منقســم بــه  10000ســهم  1000000ریالــی
تعــداد  10000ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  3500000000ریــال توســط
موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  69-17152مــورخ 1397/10/2نــزد
بانــک ملــت شــعبه خلیــف آبــاد اســالم بــا کــد  17152پرداخــت گردیــده
اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره
خانــم نگیــن کوچکــی بــداغ بــه شــماره ملــی 2620137942و بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای ســهیل کوچکــی بــداغ بــه
شــماره ملــی 2620180953و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم ســپیده کوچکــی
بــداغ بــه شــماره ملــی 2631799755و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت
مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار
و بانکــی بــا امضــاء منفــرد مدیرعامــل (ســهیل کوچکــی بــداغ بــه شــماره
ملــی ()2620180953همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود و ســایر
نامــه هــای اداری بــا امضــای مدیرعامــل شــرکت همــراه بــا مهــر شــرکت
دارای اعتبــار میباشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان
خانــم شــراره خاصــی پورنومندانــی بــه شــماره ملــی 2620452996
بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای روح انگیــز
پورعابدبــداغ بــه شــماره ملــی  2631414810بــه ســمت بــازرس علــی
البــدل 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 گیالن ()343775
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آگهــی تغییــرات شــرکت مجتمــع کشــتار گاه صنعتــی
و بهداشــتی ارس مــرغ ماکــو ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 122و شناســه ملــی  10980254809بــه اســتناد صورتجلســه
هیئــت مدیــره مــورخ  13/09/1397تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  1- :آقــای میــر توحیــد حســینی بســطامی بــه کــد ملــی
 4939835057بــه ســمت مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره -
خانــم لیــدا محمــد نژاداقــدم بــه کــد ملــی  6409464037بــه
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره  -آقــای میــر جــالل حســینی
بســطامی بــه کــد ملــی  4939976920بــه ســمت عضــو هیئــت
مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند  2-کلیــه اســناد و
اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات ،
قراردادهــا و عقوداســالمی بــا امضــاء آقــای میــر توحیــد حســینی
بســطامی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی ()331456
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قره ضیاءالدین 1545

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک خورموج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابــررای شــماره 139760324004000270مورخــه 1397/08/05هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی حــوزه ثبــت ملــک خورمــوج تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم محدثــه حکیمیــان فرزنــد محمــد بشــماره ملــی 3540138838صــادره
ازدشــتی درششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 221/72مترمربــع پــالک 279فرعــی از965اصلــی
مفروزومجــزی شــده ازپــالک از965/80اصلــی قطعــه 1بخــش 5واقــع درشــهرخورموج خریــداری ازمالــک رســمی
ابراهیــم تلنگــی محرزگردیــده اســت لذابــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی
میشــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد
ازتاریــخ انتشــار اولیــن 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 صادرخواهدشــد م الف389
تاریخ انتشارنوبت دوم97/10/20:
تاریخ انتشارنوبت اول97/10/05:

رئیس واحدثبتی شهرستان دشتی علی زنگنه نژاد

1445

آگهی فقدان سند مالکیت

محمــد نامــدار بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه محلــی مصــدق بــه مهــر دفترخانــه  74همــدان مدعــی اســت کــه
ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن پــالک  1/8904واقــع در حومــه دو همــدان ذیــل ثبــت  -صفحــه
 دفتــر الکترونیکــی  139520326034001934ســابقه ثبــت دارد و نــزد کســی در بیــع شــرط هســت بــه علــتســرقت مفقــود گردیــده لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــی بــه مــاده  120آئیــن نامه قانــون ثبــت بدینوســیله آگهی
مــی شــود تــا هــر کســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن
آگهــی طــی مــدت  10روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند
معاملــه اعتــراض کتبــی خــود را تســلیم نمایــد در صــورت انقضــاء مــدت واخواهــی و نرســیدن اعتــراض و یــا در
صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود ســند المثنــی بــه نــام متقاضــی صــادر و تســلیم
خواهــد شــد .نــزد بانــک ســپه در رهــن اســت .م/الــف3818 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان همدان – ناحیه دو – موسی حنیفه

2071

آگهی مزایده اموال غیر منقول ( مرحله اول)

نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرائــی بــه شــماره بایگانــی  970557شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری
شهرســتان آســتارا و در راســتای عملیــات اجــرای اجرائیــه بشــماره  9710421820800109ملــک به مشــخصات
ذیــل بنــام علیرضــا قبــادی توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت لهــذا در اجــرای مــواد  137و  140قانــون اجــرای
احــکام مدنــی در جهــت تادیــه محکــوم بــه در حــق امیــر حســین چنگیــزی ملــک موصــوف در تاریــخ 97/11/7
ســاعت  9/30صبــح در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بنــدر آســتارا از طریــق مزایــده
بــه فــروش خواهــد رســید قیمــت فــروش پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع و بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت
را پیشــنهاد نمایــد فروختــه خواهــد شــد ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی از برنــده مزایــده فــی المجلــس اخــذ و
مشــارالیه مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه نســبت بــه پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه اقــدام در غیــر ایــن
صــورت ده درصــد پرداختــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد متقاضیان مــی توانند
در صــورت تمایــل  5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه مراجعــه تــا موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده فراهم
گــردد .مشــخصات ملــک موضــوع فــروش :بــه مســاحت  531متــر فروشــنده یوســف رفعیــان و خریــدار علیرضــا
قبــادی نیــا واقــع در آســتارا – بیجاربیــن – خیابــان شــهید گیاهــی بطرفیــت جــاده عنبــران – ویرمونی مجزا شــده
 1348فرعــی از  8اصلــی بخــش  32گیــالن مــی باشــد موقعیــت و مختصــات ضلــع غربــی دارای حصــار از جنــس
بلــوک و ضلــع جنوبــی دارای چپــر و مشــرف بــه خنــدق و راه عمومــی و دریاچــه مصنوعــی پــرورش ماهــی مــی
باشــد از طــرف شــرق و جنــوب محصــور نمــی باشــد بــا در نظــر گرفتــن موقعیــت جغرافیایــی نــوع کاربــری و
مشــاعی بــودن ملــک مــورد نظــر بــه مبلــغ  716/850/000ریــال بــرآورد گردیــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه
کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال امتیــازات مــورد مزایــده برعهــده خریــدار خواهــد بــود.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندر آستارا – شاهین افشین

2105

آگهی مزایده

درپرونــده  970574اجرایــی حبیــب الــه قاســمی و رقیــه بشــکاری – ثریــا بشــکاری – و زریــن تــاج جــالل پــور
محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ  1/907/080/000ریــال در حــق عزیزالــه خانــی و مبلــغ 95/354/000/000
نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت حســب تقاضــای محکــوم لــه امــوال بشــرح زیــر :ششــدانگ مشــاعی
عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  90مترمربــع بشــماره پــالک ثبتــی  52/2305بخــش 12
اسالمشــهر بنــام ســالم اهلل بشــکاری بــه شــماره ملــی  6369088722فرزنــد بابــا و ســریال چاپــی 320572
مــی باشــد ایــن ملــک بــا شــماره دفتــر الکترونیــک  139705801059001170تحــت بازداشــت مــی باشــد .
شــماال :محــدود اســت بــه ســاختمان مجــاور ،شــرقا محــدود اســت بــه ســاختمان مجــاور جنوبــا محــدود اســت
بــه ســاختمان مجــاور غربــا محــدود اســت بــه ســاختمان مجــاور اعیانــی واقــع در پــالک ثبتــی مــورد نظــر در 2
طبقــه احــداث گردیــده کــه هــر طبقــه یــک هــال و پذیرایــی و اتــاق خــواب بــا دیوارهــای گچــکاری و ســرویس
بهداشــتی حمــام و دستشــویی و آشــپزخانه قــرار دارد ایــن ســاختمان فاقــد پارکینــگ و انبــاری مــی باشــد قدمت
ســاختمان مذکــور بــه بیــش از  20ســال بــاز مــی گــردد و نیــاز بــه نوســازی مجــدد مــی باشــد .ارزش کل ملــک
توســط کارشــناس رســمی دادگســتری  5/400/000/000ریــال معــادل پانصــد و چهــل میلیــون تومــان ارزیابــی
گردیــده اســت مــورد مزایــده بــه انــدازه محکــوم بــه و هزینــه اجرایــی بــه صــورت مشــاعی مــی باشــد خریــدار
مــی بایســت بیســت میلیــون تومــان چــک تضمیــن شــده بانکــی جهــت شــرکت در مزایــده بــه همــراه داشــته
باشــد ملــک مــورد مزایــده واقــع در اسالمشــهر قائمیــه کوچــه  47پــالک  69و در تصــرف محکــوم علیــه مــی
باشــد -1 .توقیــف و ارزیابــی آن بوســیله کارشــناس انجــام گردیــده کــه امــوال مزبــور بمنظــور اســتیفای حــق
محکــوم لــه از طریــق مزایــده ارزیابــی شــده شــروع مــی گــردد  -2محــل فــروش امــوال :اجــرای احــکام مدنــی
یــک دادگســتری اسالمشــهر اســت  -3هــر کــس مــی توانــد  5روز قبــل از مزایــده بــا هماهنگــی اجــرا از امــوال
بازدیــد و در مزایــده شــرکت نمایــد روز انجــام مزایــده  97/11/15از ســاعت  9الــی  10ی باشــد برنــده مزایــده ده
درصــد قیمــت پیشــنهادی را فــی المجلــس بعنــوان ســپرده نقــدا مــی بایســت پرداخــت نمایــد مــال متعلــق بــه
کســی کــه باالتریــن قیمــت پیشــنهاد کــرده اســت و بقیــه بهــا در فرجــه قانونــی کــه از یــک مــاه تجــاوز نخواهــد
کــرد پرداخــت خواهــد شــد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده بــه عللــی مصــادف بــا تعطیلــی باشــد فــردای همــان روز
در همــان مــکان و همــان ســاعت مزایــده انجــام خواهــد شــد .م/الــف2238 :

دادورز شعبه هشتم بدرلو حقوقی محاکم عمومی اسالمشهر

2113

آگهــی تغییــرات شــرکت اســپاد نیــک فاحتــان شــرکت بــا
مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  32884و شناســه ملــی
 14006994143بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ 1397/03/12تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد
 - :محــل شــرکت از (آدرس قبلــی ) اســتان البــرز -شــهر کــرج -
بیدســتان -خیابــان ش مدرس(تهــران) -بلــوار جانبــازان چالــوس
– پــاک  -743طبقــه اول – کدپســتی  3156616515بــه (آدرس
جدید):شــهر کرج-محلــه چهــارراه امام-کوچــه شــهید ایــرج
نریمانی(ســرحدی)-بلوار جانبــازان (چالــوس )-پــاک -743-
طبقــه اول-واحــد  3کدپســتی  3156616500انتقــال یافــت در
نتیجــه مــاده مربوطــه اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح مــی گــردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز ()344743
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 2133
آگهــی انتقالــی شــرکت نگیــن ســازه مبیــن بــه شناســه ملــی  14004399514بــه
موجــب صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1397/09/17شــرکت نگین ســازه
مبیــن (ســهامی خــاص) بــه شــماره ثبــت  7092از اســتان کهگیلویــه و بویراحمد یاســوج به
اســتان خوزســتان  ،شهرســتان بــاغ ملــک  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر بــاغ ملــک ،رســتم آبــاد ،
کوچــه فرعــی  ، 8خیابــان فرهنگیــان  ،پــاک  ، 0طبقــه همکف کــد پســتی 6395116579
انتقــال یافــت و در ایــن اداره ذیــل شــماره ثبــت  1266ثبــت گردیــد کــه جهــت اطــاع
عمــوم آگهــی میگــردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان ()344697
2132
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری باغ ملک
رونوشت آگهی حصروراثت
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مفقودی

ســند خــودرو وانــت مــزدا تیــپ بــی  2000آی بــه رنگ نقــره ای –آبــی –متالیک مــدل  1390به شــماره
پــاک  454 75ب  47و شــماره موتــور  FEA01846و شــماره شاســی  NAGPXPE11B2069362بــه
نــام شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان بــه شــماره ثبــت  362111و شناســه ملــی 10104088225مفقود
2166
گردیده اســت.

مفقودی

بــرگ ســبز خــودرو وانــت پیــکان تیــپ  BARDO OHVبــه رنــگ ســفید مــدل  1392بــه شــماره پــاک
975 77ی  61و شــماره موتــور  118P0006769و شــماره شاســی  NAAA36AA9DG296377بــه نــام
شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان بــه شــماره ثبــت  362111و شناســه ملــی 10104088225مفقــود
2167
گردیــده اســت.

مفقودی

ســند خــودرو وانــت پیــکان تیــپ  OHV1600رنــگ ســفید صدفــی  -روغنــی مــدل  1391بــه شــماره
پــاک  232 75ب  51و شــماره موتــور  114 F0002167و شــماره شاســی NAAA46AA8CG337352
بــه نــام شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان بــه شــماره ثبــت  362111و شناســه ملــی 10104088225
2168
مفقــود گردیــده اســت .

مفقودی سند برگ سبز

اینجانــب نجمــه پــور محمــدی شــهربابکی بــه شــماره ملــی  3149086061مالــک خــودروی ســواری دنــا بــه
شــماره بدنــه  021092 NAAW01HE7FEو شــماره موتــور  147H0124357و شــماره پــاک  46ایــران 291
م  24بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت اســناد مذکــور را دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر منطقــه ای
شــرکت ایــران خــودرو واقــع در شــهربابک مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق
2139
ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد.

اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه /محکــوم لهــم بانــک ســامان بــه شــماره ثبــت  154444بــا وکالــت شــرکت
حافــظ ســلمان ایرانیــان بــا امضــا آقــای رضــا اســفندیاری بــه نشــانی تهــران  -خیابــان ماصــدرا  -خیابــان
شــیراز جنوبی-کوچــه بهار-2پــاک  7طبقــه اول مشــخصات محکــوم علیه/محکــوم علیهــم عســگر -1ســید
محســن علــوی زاده فرزنــد میرصالــح نشــانی  :اردبیــل شــریعتی  -کوچــه یوســف پــور پــاک -2 4ســحر
ســفرع کبــود فرزنــد عبــداهلل نشــانی  :اردبیــل شــریعتی  -کوچــه یوســف پــور پــاک -3 4ســید مهــدی
علــوی زاده فرزنــد میــر صالــح نشــانی  :اردبیــل شــریعتی  -کوچــه یوســف پــور پــاک  4مشــخصات
نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکوملــه  /محکومعلیــه  :نســیم شــیخ نــژاد فــرد فرزنــد محمــد نشــانی
 :اردبیل-شــهر اردبیــل  -میــدان شــریعتی  -کوچــه اســامی  2روبــروی پارکینــگ طبقاتــی  -پــاک 32
نــوع رابطــه :وکیــل محکــوم لــه /محکــوم علیــه  :بانــک ســامان بــه شــماره ثبــت  154444بــا وکالــت
شــرکت حافــظ ســلمان ایرانیــان بــا امضــا آقــای رضــا اســفندیاری محکــوم بــه  :بــه موجــب درخواســت
اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره ثبــت اجرائیــه 9710090497000644ودادنامــه مربوطــه بــه شــماره
9709970497000413محکــوم علیهما-1ســحر ســفره کبود-2ســید مهــدی علــوی زاده  -3ســید
محســن علــوی زاده محکــوم هســتند بــه پرداخــت تضامنــی مبلــغ  111/146/655ریــال از بابــت اصــل
خواســته وجریمــه دیــر کــرد از تاریــخ  97/3/17تــا یــوم الوصــول و مبلــغ 1/829/000ریــال از بابــت هزینــه
دادرســی وحــق الوکالــه وکیــل در حــق محکــوم لــه وهمچنیــن مبلــغ 5/557/332ریــال از بابــت نیــم عشــر
دولتــی درحــق صنــدوق دولــت ضمنــا بــه علــت غیابــی بــودن رای صــادره اجــرای حکــم منــوط بــه رعایــت
تبصــره 2ماده306قانــون آییــن دادرســی مدنــی خواهــد بــود.

مسئول دفتر شعبه  40شورای حل اختالف شهرستان اردبیل-نادری
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آگهی مزایده نوبت دوم

در پرونــده کاســه 970339شــعبه اجــرای احــکام دادگاه عمومــی شهرســتان نیــر محکــوم علیــه
آقــای شــهریار رزاقــی محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 583/555/082ریــال از بابــت مهریــه ومبلــغ
22/372/036ریــال بابــت هزینــه دادرســی ومبلــغ 2/000/000ریــال بابــت حــق الوکالــه در حــق محکــوم
لــه خانــم هاجــر ایــران نــژاد ونیــم عشــر دولتــی متعلــق را درحــق صنــدوق دولــت بدهــکار اســت ویــک
دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک ثبتــی 477فرعــی از 2720اصلــی بخــش ســه بــه مســاحت 3051متــر
مربــع بــدون حصــار کشــی وداشــتن اشــجار غیــر مثمــر( چنــار) در ضلــع جنوبــی ومشــرف بــه حریــم جــاده
قدیــم بــه تبریــز بــه مبلــغ 4/750/000/000ریــال بــدون اشــجار ارزیابــی وحــق الســهم اقــای شــهریار
رزاقــی از بابــت یــک دانــگ مشــاعی از پــاک مرقــوم بــه مبلــغ 791/166/667ریــال توســط کارشــناس
رســمی بامشــخصات مذکــوردر نظریــه کارشناســی بــا قیمــت پایــه مذکــور توقیــف وارزیابــی گردیــده اســت
بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم عاقمنــد ان بــه شــرکت در مزایــده مــی رســاند تشــریفات مربــوط بــه انجــام
مزایــده وفــروش مــال مذکــوردر تاریــخ 97/11/3راس ســاعت 10صبــح در محــل شــعبه اجــرای احــکام دادگاه
عمومــی شهرســتان نیــر انجــام ومــال مــورد مزایــده بــه باالتریــن نــرخ پیشــنهادی از ســوی خریــدار یــا
خریــداران فروختــه خواهــد شــد افــراد عاقمنــد بــه شــرکت درمزایــده مــی تواننــد تــا پنــج روز قبــل از
تاریــخ مزایــده ضمــن بازدیــد از ملــک توقیــف شــده واقــع در نیــر بــه طــرف شهرســتان ســراب از
جــاده قدیــم تبریــز بــه فاصلــه  250متــر از میــدان خروجــی شــهر قیمــت پیشــنهادی خــود را نیــز
در پاکــت ســر بســته بــه ایــن اجــرا ارائــه نماینــد .

مظهری مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان نیر
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آگهی ماده  10آیین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و
حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرستان سرعین

برابــر آراء هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مســتقر در
واحــد ثبتــی شهرســتان اردبیــل تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا
مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بشــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در یــک نوبــت اگهــی می
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از
تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف مــدت  20روز اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد - :رای شــماره  97/10/13-1187آقــای علــی محمــد زاده ســرقین فرزنــد مصر نســبت
بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه شــماره  7946فرعــی از  310اصلــی بــه مســاحت 166/20
متــر مربــع بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مهلــت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .

بهبود محمدی -رئیس ثبت اسناد و امالک سرعین
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آگهی ماده  10آیین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و
حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرستان سرعین

برابــر آراء هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مســتقر در
واحــد ثبتــی شهرســتان اردبیــل تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا
مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بشــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در یــک نوبــت اگهــی می
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از
تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف مــدت  20روز اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد - :رای شــماره  97/10/13-1187آقــای علــی محمــد زاده ســرقین فرزنــد مصر نســبت
بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه شــماره  7946فرعــی از  310اصلــی بــه مســاحت 166/20
متــر مربــع بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مهلــت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .

بهبود محمدی -رئیس ثبت اسناد و امالک سرعین

پالک 739-93س 73به شماره موتور  5504100وشماره شاسی
 NAS411100F3451671به نام اسالم افشون مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

سند وکارت ماشین سواری پژو 405GLXمدل  1388رنگ خاکستری

متالیک به شماره پالک 663-18ص 68به شماره موتور  12488020199و

شماره شاسی  NAAM01CA59R289427به نام هانیه چهاردولی مفقود
وفاقداعتبارمیباشد.

سند،شناسنامه و کارت ماشین سواری پژو پارس مدل  1390به شماره

پالک 573-58د 28به شماره موتور  12489311169و شماره شاسی

 NAAN01CA6BK491647به نام اسالم فرخی چنارستان مفقود وفاقد
اعتبارمیباشد.

مجوز حمل سالح شکاری ساچمه زنی کالیبر  ۱۲مدل نیمه خودکار ساخت

بلژیک به شماره سالح ۶۱۰۱۰۹۸به نام طهمورث بابکان پور فرزند فریدون
مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

مادر سند خودروی مینی بوس سیستم هیوندای تیپ کروز به رنگ سفید

روغنی مدل  ۱۳۸۶به شماره موتور  ۳۷۹۱۲۰۰۷۳۲۸۹۸۶به شماره شاسی

 ۳۷۹۰۱۷۸۶۹۰۷۵۲۱به شماره پالک  ۳۸ع ۳۶۸ایران  ۱۴به نام حسین رفیع

زاده به شماره ملی  ۲۵۱۱۴۸۸۴۷۷مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

اقــای رضــا خالــدی دارای شناســنامه شــماره  4660348296بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 719/97
ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حجــت الــه خالــدی
بشناســنامه  546در تاریــخ  1396/12/1اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان
مرحــوم منحصراســت بــه -1رضــا خالــدی فرزنــد حجــت الــه ت ت 1374/10/3ش م 4660348296فرزنــد
متوفــی -2اســام خالــدی فرزنــد حجــت الــه فرزنــد حجــت الــه ت ت  1357/3/5ش ش  02411فرزنــد متوفــی
-3اســماعیل خالــدی فرزنــد حجــت الــه ت ت  1371/5/16ش م 4660196135فرزنــد متوفــی -4ابراهیــم خالدی
فرزنــد حجــت الــه ت ت  1361/3/15ش ش  61فرزنــد متوفــی -5احمــد رضــا خالــدی فرزنــد حجــت الــه ت
ت  1380/3/25ش م 4660528375فرزنــد متوفــی -6مریــم خالــدی فرزنــد حجــت الــه ت ت  1368/11/27ش
م 4660053571فرزنــد متوفــی -7مهیــن خالــدی فرزنــد حجــت الــه ت ت 1366/2/24ش ش  1159فرزنــد
متوفــی -8پــری خالــدی فرزنــد حجــت الــه ت ت  1363/10/10ش ش  25فرزنــد متوفــی -9مشــکی زائــری پــور
فرزنــد محمــد علــی ت ت  1340/7/1ش ش  1368همســرمتوفی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت
مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ
نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد2767

رئیس شورای حل اختالف شماره ششم لردگان

برگ سبز سواری پراید  131رنگ سفید روغنی مدل  1394به شماره
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برگ سبز سواری پژو  ۴۰۵به رنگ نقره ای متالیک مدل  ۹۱به شماره موتور

 124K0053613و شماره شاسی  NAAM01CA2CR580362و شماره

پالک۴۹۴-۵۸ب ۷۹بنام کبری دهقانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می

باشد.

آگهــی تغییــرات شــرکت اســکان میــاد پردیــس شــرکت با
مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  29376و شناســه ملــی
 14004559139بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/06/20تصمیمــات ذیل
اتخــاذ شــد  - :خانــم مریــم جــادری باکدملــی 4550228180
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره -آقــای جبرائیــل علــی نــژاد
باکدملــی  2801302600بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو
هیئــت مدیــره بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد.
امضــاء کلیــه اســناد تعهــدآور و اوراق بهــادار از قبیــل چــکو ســفته و بــروات و امضــاء قراردادهــا و عقــود اســامی و نامــه
هــای عــادی و مکاتبــات اداری بــا مدیرعامــل منفــردا همــراه
بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز ()344816
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

2134

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع تبصره های ماده120آیین نامه قانون
ثبت

نظــر بــر اینکــه خانــم پــوران صدیــق باباشــکندی فرزنــد ســواد بــا ارایــه بــرگ استشــهادیه شــهادت شــهود
طــی درخواســت وارده بــه شــماره  10/97/6401مــورخ 97/10/9عنــوان نمــوده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ
یــک بــاب خانــه پاک215فرعــی از 54اصلــی واقــع در بیلــه ســوار محلــه باباشــکندی بخــش 21اردبیــل اوراق
چاپــی096025ه 91کــه بنــام نامبــرده ثبــت وصــادر وتســلیم گردیــده اســت ســپس برابــر اســناد رســمی
21294-24882-24881-15262تنظیمــی دفتــر خانــه  35بیلــه ســوار در قیــد رهــن بانــک ملــت شــعبه بیلــه
ســوار بــوده را بعلــت نامعلــوم مفقــود نمــوده نســبت بــه ان تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نموده اســت
لــذا دراجــرای تبصــره 1مــاده 120اییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب دریــک نوبــت اگهــی میگــردد تــا هرکــس
مدعــی انجــام معاملــه ووجــود ســند مالکیــت در نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار اگهــی بــه
ثبــت محــل مراجعــه واعتــراض خــودرا ضمــن ارایــه یــا خاصــه معاملــه مربــوط بــه ان اعــام واقدامــات مربوطــه
را انجــام دهــد در غیــر اینصــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی اداره ثبــت ســند مالکیــت المثنــی را طبــق
مقــررات صــادر وبــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد  .تاریــخ انتشــار روزچهــار شــنبه 97/10/19

حسین امامی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان بیله سوار
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مفقودی (بیله سوار )

ســند کمپانــی خــودرو وانــت زامیــاد مــدل  1392تیــپ  Z28ND-cc2800بــه شــماره موتــور 80058965
و شــماره شاســی  NAZDL104TD0066338و بــه شــماره انتظامــی ایــران  566-91ل  25بنــام شــهرام
2145
قلــی زاده مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد .

آگهی مزایده

اتحادیــه تعــاون روســتایی شهرســتان بیلــه ســوار در نظــر دارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره  399مــورخ
 97/9/26اعضــاء هیئــت مدیــره و مجــوز شــماره  205/6/6633و  97/10/1ســازمان تعــاون روســتایی اســتان
اردبیــل نســبت بــه فــروش گنــدم خوراکــی بــه مقــدار  400000کیلــو گــرم واقــع در انبــار اتحادیــه تعــاون
روســتایی بیلــه ســوار از طریــق مزایــده عمومــی و بــا شــرایط منــدرج در آگهــی مزایــده اقــدام نمایــد لــذا
از کلیــه متقاضیــان دعــوت مــی شــود جهــت اخــذ اســناد مزایــده بــه دبیرخانــه اتحادیــه تعــاون روســتایی
شهرســتان بیلــه ســوار مراجعــه فرماینــد  .جهــت تســلیم پیشــنهادات پایــان وقــت اداری روز پنجشــنبه
مــورخ  97/10/27بــه آدرس بیلــه ســوار  -روبــروی مدیریــت جهــاد کشــاورزی  -اتحادیــه تعــاون روســتایی
2146
شهرســتان بیلــه ســوار شــماره تمــاس  09141526233-04532824239مراجعــه فرمائیــد .

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــر اینکــه تحدیــد حــدود ملــک ذیــل تاکنــون بعمــل نیامــده لــذا باســتناد مــواد  14و  15قانــون ثبــت
تحدیــد حــدود امــاک مزبــرو از ســاعت  10صبــح بشــرح ذیــل  :از بخــش هشــت ســنجبد حــوزه ثبتــی
کوثــر -1پــاک  98فرعــی از اصلــی  42ششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی ملکــی آقــای مظفــر فرضــی آق
گونــی فرزنــد عباســقلی واقــع در قریــه پردســتلو بمســاحت  2953/84متــر مربــع -2پــاک  250فرعــی از
اصلــی  54ششــدانگ یکبابخانــه مســکونی ملکــی آقــای التمــاس علــی ونــد نیلــق فرزنــد جبرائیــل واقع در
قریــه نیلــق بمســاحت  1660/75متــر مربــع  -روز شــنبه  - 97/11/13بعمــل خواهــد امــد بدیــن وســیله
مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن و مجاوریــن پاکهــای فــوق الذکــر اگهــی میشــود کــه در روزهــای مقــرر در
اگهــی در محــل وقــوع ملــک مذکــور حضــور بهــم رســانند واخواهــی بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی مطابــق
مــاده  20قانــون ثبــت از تاریــخ تحدیــد حــدود بمــت ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد بنابــر این الزم اســت
معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع قضائی
صــورت پذیــرد در غیــر اینصــورت حــق انــان ســاقط خواهــد شــد و ضمنــا عــدم حضــور مجاوریــن مانــع از
عملیــات تحدیــد حــدود نخواهــد شــد .تاریــخ انتشــار یــک نوبــت  :روز پنجشــنبه 97/10/20

بهروز شکوری  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کوثر
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دادنامه

تاریــخ رسیدگی-97/9/1:کاســه پرونده-97/264:شــعبه -1:شــماره دادنامــه 97/429:مرجــع رسیدگی:شــعبه یک
شــورای حــل اختــاف تنگســتان-خواهان:آقای علــی زنــده بــودی فرزند:حمیــد سکن:اهرم-روســتای قباکلکــی
–کوچــه شــهیدعلی زنــده بودی-پــاک  - 4خواندگان-1:آقای ســیدرضا حســینی -فرزند:میرنجف-ســاکن:مجهول
المــکان .2آقــای وحیدامیدوارســاکن:مجهول المکان-وکیــل یانماینــده قانونی:خانــم فاطمــه خــادم فرزند:جــواد
ســاکن:اهرم-خ انقــاب –چهــارراه علــم الهــدی –کناربانــک صــادرات خواســته:مطالبه وجــه بــه مبلــغ پنــج میلیون
وهفتصدهــزار تومــان بابــت اصــل خواســته وهزینــه دادرســی خســارت تاخیروتادیــه وحــق الوکالــه وکیــل گــردش
کار:شورابابررســی محتویــات پرونــده ختــم دادرســی رااعــام وبااســتعانت ازخداونــد متعــال به شــرح ذیــل مبادرت
بــه صــدور رای مــی نمایــد
رای شورا
درخصــوص دادخواســت آقــای علــی زنــده بــودی فرزنــد حمیدباوکالــت خانــم فاطمــه خــادم بــه طرفیــت
-1ســیدرضا حســینی فرزنــد میرنجــف -2وحیدامیــدوار بــه خواســته مطالبــه وجــه به مبلــغ پنج میلیــون وهفتصد
هزارتومــان بابــت اصــل خواســته وهزینــه دادرســی خســارت تاخیروتادیــه وحــق الوکالــه وکیــل شــورابا بررســی
پرونــده ازاصــل دادخواســت تقدیمــی واقرارنامــه مالیاتــی برابــر اصــل وکالتنامــه ملحــق به تمبــر مالیاتــی وکالتنامه
منحصــری برابراصــل پیوســت دادخواســت کــه نشــانگر بدهــی خوانــدگان مــی باشــد وهمچنیــن عــدم حضــور
خوانــدگان علــی رغــم نشــر آگهــی ابــاغ درجلســه دادرســی وعــدم ارســال الیحــه ی دفاعــی دعــوای خواهــان
راوارددانســته ومســتندا بــه مــواد 362،1301،1284قانــون مدنــی و519،198قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم
برمحکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ پنــج میلیــون وهفتصدهزارتومــان بابــت اصــل خواســته حق
الوکالــه وکیــل هزینــه دادرســی طبــق تعرفــه شوراخســارت تاخیروتادیــه ازتاریــخ تقدیــم دادخواســت ()97/1/29
تازمــان اجــرای حکــم براســاس شــاخص ســاالنه اعامــی توســط بانــک مرکــزی درحــق خواهــان صــادر واعــام می
نمایــد رای صــادره غیابــی وظــرف مــدت بیســت روز پــس ازابــاغ قابــل واخواهــی درایــن شــورا وپــس از انقضــای
مهلــت واخواهــی ظــرف مــدت بیســت روزقابــل تجدیدنظــر دردادگاه حقوقــی تنگســتان مــی باشــد م الــف168
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مفقودی

بــرگ ســبز خودوراتوبــوس بیابانــی سیســتم بنــز تیــپ ســی 457ســفید رنــگ مــدل  1383بــه شــماره انتظامــی
71ایــران  498ع  33وبــه شــماره موتــور 45794500020310وبــه شــماره شاســی 37231710003059بنــام محســن
نــادری بنــی بــه کــد ملــی  4623279863فرزنــد علــی بابــا مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
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