10

پنجشنبه  29 /فروردین  / 1398شماره 4247

www.ebtekarnews.com

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

آگهی حصر وراثت

هیــات حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان پیرانشــهر بشــرح رای صــادره تصرفــات
مفــروزی و مالکانــه متقاضیــان مشــروحه ذیــل واقــع در بخــش  22ارومیــه را تاییــد و رای بــه صدور ســند مالکیت
صــادر نمــوده کــه بــه شــرح ذیــل جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی گردد-1.پــاک  3648فرعــی از  1887فرعــی
از  27اصلــی بخــش  22ارومیــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  103/50متــر مربــع بــه نــام آقــای کریــم
عزیــزی فرزنــد حســن واقــع در پیرانشــهر از اراضــی آقــای علــی خلیلــی .بنــا بــه رای صــادره در اجــرای مــاده
 3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13آییــن نامــه
اجرایــی آن مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت اطــاع عموم و مالکین مشــاعی و ســایر صاحبــان حقوق
اگهــی مــی شــود لــذا در صورتیکــه اشــخاص بــه آرا صــادره اعتراضــی داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار نوبــت
اول و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک پیرانشــهر
تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیم
دادخواســت بــه دادگاه محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت تحویــل نمایــد و در اینصــورت
اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود .در صورتیکــه اعتــراض در مهلت قانونــی واصل
نگــردد یــا معتــرض گواهــی بــر تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبادرت بــه صدور
ســند مالکیــت مــی نمایــد  .صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود نخواهــد بــود .
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2//11 :
تاریخ انتشار نوبت اول 98/1/27 :

کفیا ثبت اسناد پیرانشهر  -حبیب الهامی
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آگهی حصروراثت

خانــم ربابــه ســروی بگباغلــو دارای شناســنامه بشــماره 108502بــه شــرح پرونــده کاســه 98-122ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی ســروی بگباغلــو بــه شــماره
شناســنامه 342در تاریــخ 1396/10/17در اردبیــل اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه ورثــه آن مرحــوم
منحصــر اســت بــه  -1 :محمــد ســروی فرزنــد علی بــه شــماره شناســنامه  108501پســر متوفی  -2عبدالحســین
ســروی بگباغلــو فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 116372پســر متوفــی -3حســن ســروی فرزنــد علــی بــه
شــماره شناســنامه 1656پســر متوفی-4مهــدی ســروی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه  2815پســر متوفی-5
ربابــه ســروی بگباغلوفرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 108502دختــر متوفــی -6عزیــزه ســروی بیگباغلوفرزنــد
علــی بــه شــماره شناســنامه 1273دختــر متوفــی -7مریــم ســروی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه
116373دختــر متوفــی -8پرویــن ســروی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 9340دختــر متوفــی -9ایــران
تــاج ســامی بگباغلوفرزنــد محــرم بــه شــماره شناســنامه 2همســر متوفی.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 وبــا اثــر خواهــد بــود .

رئیس شعبه یازده شورای حل اختالف اردبیل
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مفقودی (اردبیل )

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو  GLXI405مــدل  1391به شــماره موتــور  12490213607و شــماره شاســی
NAAM11CA2CE285802و شــماره انتظامــی ایــران  216-91ه  84بنــام آقــای ابراهیــم محمــدی فرزند
1545
فریبــرز مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد .

دادنامه

دادگســتری کل اســتان گیــان پرونــده کاســه  9709985235300307شــعبه  1دادگاه عمومــی بخــش حویــق
تصمیــم نهایــی شــماره  9809975235300016خواهــان :آقــای ســامت قربانــی فرزنــد احمــد علــی بــا وکالــت
آقــای خــرداد حیــدر نیــا فرزنــد اســرافیل بــه نشــانی آســتار – خ حکیــم نظامــی – روبــروی داروخانه شــبانه روزی
حریــری – ســاختمان دولــت پرســت طبقــه 2
خوانــده :آقــای محمــد اف مایــس فرزنــد کتــاب اهلل بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته :مطالبــه مبلــغ دادگاه
ضمــن اعــام ختــم رســیدگی و یــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح زیر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نماید.
«رای دادگاه»
در خصــوص دعــوای آقــای ســامت قربانــی بــا وکالــت آقــای خــرداد حیــدر نیــا بــه طرفیــت آقــای محمــد اف
مایــس بــه خواســته مطالبــه  65/100مقــوم بــه  4/100/000/000ریــال بــه احتســاب هزینــه دادرســی و حــق
الوکالــه وکیــل و تاخیــر تادیــه بــه شــرح داد خواســت تقدیمــی دادگاه بازرســی اوراق محتویــات پرونــده بدیــن
شــرح کــه وکیــل خواهــان اظهــار داشــته مــوکل بــه داللــت بــرگ باســکون و  cmrدر حضــور شــهود  -1مقــدار
 240تــن میــوه کیــوی بــه ارزش  144/750دالر  -2میــوه خیــار بــه مقــدار  40تــن بــه ارزش  13/400دالر -3
فلفــل ســه رنــگ  13/920تــن بــه ارزش  14/750دالر -4گل کلــم بــه مقــدار  16/560تــن بــه ارزش  6/100دالر
 -5کاهــو مقــدار  12/850تــن  6/100دالر مجموعــا بــه مقــدار  186/100دالر در ســال  1396و  1397فروختــه و
مبلــغ  121/000مــوکل از بابــت ثمــن معاملــه دریافــت مبلــغ  65/100دالر بــر ذمــه خوانــده باقــی و از تادیــه آن
امتنــاع و متــواری مــی باشــد و تقاضــای صــدور حکــم بــه شــرح خواســته را نمــوده اســت نظــر بــه اینکــه بقــای
مســتندات دعــوا کــه از ناحیــه وکیــل خواهــان ابــراز گردیــده و اظهــارات گواهــان تعرفــه شــده و تحقیقــات نجامی
داللــت بــر اشــتغال ذمــه خوانــده در مقابــل خواهــان و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن داشــته و بــه
توجــه بــه اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ انجامــی در جلســه دادگاه حاضــر نشــده و در قبــال دعــوای مطروحــه
و مســتندات ابــرازی خواهــان ایــراد و دفــاع موثــری بــه عمــل نیــاورده و دلیلــی دال بــر تائیــد دیــن و برائــت ذمــه
خویــش بــه دادگاه ارائــه ننمــوده اســت علیهــذا بنــا بــه مراتــب فــوق دادگاه دعــوی خواهــان را محمــول بــر صحت
تشــخیص و مســتندا بــه مــواد  522-519-515-198قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در
امــور مدنــی و مــاده  1257و  10قانــون مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ  65/100دالر
بــا احتســاب تغییــر حقوقــی و نوســان جهــت دالر و هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه مقــرر
قانونــی در حــق خواهــان صــادر و اعــام میــدارد و در خصــوص خواســته خواهــان خســارت تاخیــر در تادیــه بــا
توجــه بــه اینکــه وجــه رایــج موضــوع مــاده  522قانــون آئیــن دادســی مدنــی بــه ارزهــای خارجــی تســری نــدارد
و بــر اســاس ترقــی و تنــزل هزینــه زندگــی شــاخص ســاالنه تغییــر و محاســبه مــی شــود فلــذا مســتندا بــه مــاده
 197قانــون آِئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر بیحقــی خواهــان صــادر و اعــام مــی گــردد و بــا توجــه بــه اینکــه
خواهــان از امتیــاز اعســار موقــت از پرداخــت هزینــه دادســی اســتفاده نمــوده اســت اجــرای احــکام مکلــف اســت
در زمــان اجــرا هزینــه دارســی را وصــول و بــه صنــدوق دولــت واریــز نمایــد رای صــادره غیابــی محســوب و ظــرف
بیســت روز پــس از بیســت روز از ابــاغ واخواهــی در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف بیســت روز پــس از آن قابــل
تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان گیــان مــی باشــد .حســین ســنائی – رئیــس
شــعبه اول دادگاه عمومــی بخــش حویــق

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش حویق
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آگهــی تغییــرات شــرکت نیــرو خــزر طائــی شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  1710و شناســه ملــی 10861660313
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1397/11/27تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد -1 :خدماتی و پشــتیبانی
و فنــی مهندســی -2امــور بهــره بــرداری از تاسیســات -3تعمیــر و
نگــه داری از ســاختمان و ماشــین آالت صنعتــی -4امــور فضــای
ســبز -5امــور طبــخ و تهیــه غــذای کارکنــان ادارات و ســازمان هــا
-6امــور رانندگــی (درون شــهری ) -7کپــی و تکثیــر ..در صــورت
ضــرورت قانونــی انجــام موضــوع فعالیــت پــس از اخــذ مجــوز هــای
الزم بــا قیــد بــه اینکــه ثبــت موضــوع فعالیــت بــه منزلــه اخــذ
وصــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد .بــه موضــوع شــرکت الحــاق
شــده ومــاده  2اساســنامه شــرکت بشــرح فــوق اصــاح گردیــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش (1521 )435922
مفقودی

ســند کمپانــی موتورســیکلت رهــرو تیــپ ،CC125:مــدل ،1395 :رنــگ :مشــکی بــه شــماره موتــور:
0124NBJ438294شــماره شناســایی NBJ***125C9546515:بــه شــماره پــاک 72541 -614:مفقــود
گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم

1522

مفقودی

بــرگ سبزســواری هــاچ بــک سیســتم:دانگ فنــگ تیــپ ،H30 TU5-A :مــدل،1396 :رنگ:ســفید-روغنی بــه
شــماره موتــور FA173B0014447:شــماره شاســی  NAAE4CFZ4HX027435 :و بــه شــماره پــاک :ایــران
 371 -10ص  73مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم

1523

مفقودی

ســند کمپانــی موتــور ســیکلت رایــکا تیــپ 125CC:مــدل ،1395 :رنگ :مشــکی به شــماره موتــور0124NB1 :
 276399شــماره شناســایی NBJ***125C9566983:شــماره پــاک :ایــران  614-84212مفقــود گردیــده
اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم

1524

مفقودی

ســند کمپانــی کامیــون بــاری چوبــی سیســتم بنــز تیــپ ال پــی  36/813مــدل  1978رنــگ شــیری  -روغنــی به
شــماره موتــور 000000و شــماره شاســی  14427503و پــاک ایــران  979 – 18ع  67مفقــود گردیــده اســت
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم

1525

مفقودی

شناســنامه خــودرو ســواری زانتیــا بــه شــماره انتظامــی 319ب 48ایــران  52شــماره موتــور  071752و شــماره
شاســی  1512288177649sمــدل  1388برنــگ ســفید بنــام عــادل خســروی مفقــود و از درجــه اعتبــار
1527
ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه تریلــی بــه شــماره انتظامــی 159ع 74ایــران  54شــماره موتــور  26656532و شــماره شاســی
1528
 2062212مــدل  1390برنــگ ســفید مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و ســند کمپانــی موتــور ســیکلت پیشــرو بــه رنــگ قرمــز – زرشــکی مــدل 1388
بــه شــماره انتظامــی  -15683ایــران  -15683ایــران – 8v5بــه شــماره موتــور  57100992و شــماره
شاســی  NCR125K8812497متعلــق بــه آقــای نــادر اســداله زاده پیشــکناری مفقــود و از درجــه
1515
امتیــاز ســاقط مــی باشــد.

حصروراثت

اقــای صــادق زادگان مطــوری دارای شناســنامه 150بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 98/25ش 3ازایــن دادگاه
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محســن زادگان مطــوری بشناســنامه
3560006392درتاریــخ 95/4/15اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود گفتــه ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه -1ســکینه
عبــداهلل زاده (مادرمتوفی)-2صــادق زادگان مطــوری (پدرمتوفی)مذهــب هردو شــیعه عشــری اســتاینک باانجام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــور رادریــک نوبــت اگهــی مــی نمایــد تاهرکســی اعتراضــی داردویــا وصیتنامــه ازمتوفــی
نزداوباشــد ازتاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صادرخواهدشــد م الــف 37

رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف کنگان-الوندی

آگهی

1551

خانــم ســمیه عباســی ســروندانی بــه شــماره شــنامه  4205فرزنــد حاجــی از این شــورا در خواســت گواهی حصــر وراثت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان روح الــه محمــدی فرزنــد خیــر الــه در تاریــخ  97/11/27در شهرســتان
ســنگر فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد -1 :خیــر الــه محمــدی شــماره
شناســنامه  67نــام پــدر ادریــس نســبت پــدر متوفــی  -2رقیــه جــوادی امشــی شــماره شناســنامه  1129نــام پــدر
یوســف نســبت مــادر متوفــی -3ســمیه عباســی ســروندانی شــماره شناســنمه  4205نــام پــدر حاجــی نســبت همســر
متوفــی -4معصومــه محمــدی شــماره شناســنامه  0372641016نــام پــدر روح الــه نســبت فرنــد متوفــی  -5ادریــس
محمــدی شــماره شناســنامه  0374523215نــام پــدر روح الــه نســبت فرزنــد متوفــی و بــه غیــر از وراث نامبــرده
بــاال ورثــه دیگــری نــدارد .اینــک پــس از ماحظــه داد خواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره
 9709985272701572مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخصی اعتــراض
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی از نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه شــورای حــل
اختــاف رشــت تســلیم نمایــد .در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت برابــر در خواســت صــادر خواهــد شــد.

رئیس شورای حل اختالف دوم شهری سنگر احمد علی محمد زاده

1519

آگهی حصروراثت

آقــای میــر کمــال حســینی فرزنــد میــر اســماعیل متولــد  1339بشــماره ملــی  4939827143صــادره چایپــار بــه
اســتناد استشــهادیه و گواهــی فــوت و رونوشــت اطاعــات ورثــه در خواســتی بــه شــماره  980052ش  .ح شــعبه
ســوم چایپــاره تقدیــم شــورا نمــوده و اعــام داشــته شــادروان میــر وحیــد حســینی بــه شــماره شناســنامه صــادره
چایپــار در تاریــخ  1396/09/08فــوت نمــوده اســت و آخریــن اقامتــگاه دائمــی متوفــی شــهر چایپــاره بــوده و ورثــه
حیــن الفــوت عبارتنــد از  -1 :میــر کمــال حســینی ش  .م  4939827142صــادره چایپــار متولــد  1339نســبت
پــدر متوفــی  -2مهنــاز مــا حســن پــور ش .م  4939697721صــادره چایپــار متولــد  1343نســبت مــادر متوفــی
 -3روزیتــا نجفــی ش  .م  4930006104صــادره چایپــار متولــد  1368نســبت همســر متوفــی  -4میــر محمــد
حســینی ش .م  4930280389صــادره چایپــار متولــد  1396نســبت پســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات
مقدماتــی در خواســت مزبــور را بــه اســتناد مــاده  361قانــون امــور حســبی در یــک مرتبــه و در مدت یک مــاه آگهی
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهی ظــرف مدت
یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف شــعبه ســوم چایپــار تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه جــز
ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بــا اثــر خواهــد بــود.

حسین زاده قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف چایپار

1520

مفقودی

ســند کمپانــی شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ صباحــی تــی ایکــس بــه رنــگ ســرمه ای تیره –
متالیــک مــدل  1382بــه شــماره انتظامــی  758د  -11ایــران  46-و شــماره موتــور  00478553به شــماره شاســی
 s1412282936018بــه خانــم شــهربانو رفیعــی خــدا شــهری مفقــود از درجــه اعتبار ســاقط مــی باشــد1526 .

آگهی ابالغ اجرائیه به استناد ماده  18آئین نامه اجراء

بدینوســیله بــه آقایــان مجیــد ،بهــزاد ،حســین ،پوریــا ،محمد علــی ،مهــدی و خانمها مریــم و لیا جملگی شــهرت
رخنــه ورثــه مرحــوم غامرضــا رخنــه (راهــن) بــه آدرس بنــدر انزلــی خیابــان پاســداران کوچــه زنبق  5پــاک 22
ابــاغ مــی گــردد کــه بانــک ملــت طبــق مقــررات بــه اســتناد اســناد رهنــی  1398/06/30 -97014و -97511
 1398/08/30تظمیمنــی دفتــر خانــه  76بنــدر انزلــی جهــت وصــول طلــب خــود بــه میــزان 11/582/312/942
(یــازده میلیــارد و پانصــد و.هشــتاد و دو میلیــون و ســیصد و دوازده هــزار و نهصــد و چهــل و دو ریــال) تــا تاریــخ
صــدور اجرائیــه  1396/10/12و حقــوق دولتــی بــر علیــه شــما ( وراث راهــن) مبــادرت بــه صــدور اجرائیــه نمــوده
و پرونــده اجرائــی بــه کاســه اش  9100226-91/1781در ایــن اداره تشــکیل گردیــده و نظــر بــه اینکــه برابــر
گواهــی مامــور پســت ابــاغ واقعــی بــه شــما میســور نبــوده و بســتانکار نیــز آدرس دیگــری از شــما نداشــته
لــذا حســب تقاضــای بانــک بســتانکار و طبــق مــاده  18آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه یــک مرتبــه در یکــی از
جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی و پــس از گذشــت مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اجرائیــه ابــاغ شــده
محســوب و در صــورت عــدم پرداخــت بدهــی عملیــات اجرائــی حســب تقاضــای ذینفــع ادامــه و جــز آگهــی
دیگــری منتشــر نخواهــد شــد.

رئیس ثبت اسناد و امالک بندر انزلی -پرویز حیدری

1512

نوبت دوم

«آگهی ارزیابی کیفی تامین کننده  /تولید کننده کاال»
شماره مجوز1398 - 229 :

شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند
«سهامی عام»

شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی (ره) شــازند در نظــر دارد کاالهــای موضــوع بنــد «یــک» آگهــی حاضــر را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی دو
مرحلــه ای از تامیــن کننــده  /تولیــد کننــده کاال واجــد شــرایط خریــداری و تامیــن نمایــد.
 )1موضوع مناقصه
الف) شرح مختصر کاال
ردیف

شماره مناقصه

شرح مختصر کاال

مقدار

برآورد هزینه انجام
موضوع مناقصه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در
فرایند ارجاع کار (ریال)

1

RNL-9748033-MH

TRI SODIUM PHOSPHATE

75000کیلوگرم

18/750/000/000

937/500/000

ب) شرایط اولیه متقاضی
 -1داشتن شخصیت حقوقی ،شماره اقتصادی ،توانایی مالی ،سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه.
 -2داشتن کد ملی /شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.
 -3داشتن حسن سابقه و ارائه گواهینامه های مورد نظر از خریداران قبلی و اعالم اسامی خریداران قبلی در صورت لزوم.
 -4توانایــی ارائــه تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار (در صــورت تاییــد در ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران) و همچنیــن تضمیــن انجــام تعهــدات (در صــورت برنــده شــدن در مناقصــه)
مطابــق آییننامــه تضمیــن بــرای معامــالت دولتــی موضــوع تصویبنامــه هیــات وزیــران بــه شــماره  / 123402ت مــورخ .1394/09/22
 -5ثبت و درج نام شرکت در سامانه  AVLوزارت نفت.
 )2نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار
شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در استان مرکزی اراک – کیلومتر  20جاده بروجرد
 )3مهلت و محل دریافت فرمهای استعالم ارزیابی کیفی
متقاضیانــی کــه دارای شــرایط اولیــه (بنــد ب) بــوده و آمادگــی الزم جهــت انجــام مناقصــه مذکــور را دارنــد مــی تواننــد پــس از انتشــار آگهــی نوبــت دوم (ســه روز پــس از انتشــار آگهــی
نوبــت اول) بــه مــدت  5روز کاری ضمــن ارســال تقاضــای شــرکت در مناقصــه مــورد نظــر از طریــق نمابــر  086-33672013فرمهــای اســتعالم ارزیابــی کیفــی را از پایــگاه اینترنتــی
ایــن شــرکت بــه آدرس  WWW.IKORC.irدریافــت و براســاس آن مــدارک الزمــه را تکمیــل و صرفــا بــر روی لــوح فشــرده ( )CDبــه ایــن شــرکت تحویــل یــا ارســال نماینــد.
 )4زمان و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی (تکمیل شده توسط متقاضیان)
زمــان تحویــل اســناد ارزیابــی کیفــی توســط مناقصهگــران 2 ،هفتــه پــس از آخریــن مهلــت ارســال تقاضــای شــرکت در مناقصــه میباشــد .ضمنــا محــل تحویــل یــا ارســال لــوح
فشــرده ( )CDحــاوی فرمهــا و مــدارک تکمیــل شــده ،بــه نشــانی اراک – کیلومتــر  20جــاده بروجــرد – ســه راهــی شــازند – شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی (ره) شــازند-
اداره تــدارکات و امــور کاال – ســاختمان ب – طبقــه همکــف اتــاق  118کــد پســتی  – 38671-41111تلفــن 42:و ( 086-33492840عظیمــی) مــی باشــد .بدیهــی اســت بــه
مــدارک ارســالی بعــد از مهلــت مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .ضمنــا دادن پیشــنهاد و ارائــه اســناد و مــدارک هیچگونــه حقــی بــرای متقاضــی ایجــاد نمیکنــد .الزم بــه
ذکــر اســت دســتگاه مناقصــه گــزار پــس از وصــول لــوح فشــرده حــاوی اســناد ارزیابــی کیفــی ظــرف مــدت  1مــاه نســبت بــه اعــالم اســامی واجدیــن شــرایط اقــدام خواهــد نمــود.
توجــه :مناقصــه گــران نخســت بــا مراجعــه بــه ســایت ایــن شــرکت (همزمــان بــا انتشــار آگهــی نوبــت دوم) مــی بایســت  2بــرگ فــرم ارزیابــی کیفــی را اخــذ و پــس از تکمیــل
بــه همــراه مــدارک مربوطــه ،صرفــا بــر روی لــوح فشــرده ( )CDدرج و در موعــد مقــرر بــه آدرس ایــن شــرکت ارســال یــا تحویــل نماینــد ،ایــن شــرکت نیــز پــس از ارزیابــی
کیفــی متقاضیــان ،از شــرکتهایی کــه حداقــل امتیــاز قابــل قبــول را کســب نمــوده باشــند ،جهــت دریافــت اســناد مناقصــه دعــوت بــه عمــل خواهــد آورد.
آدرس اینترنتیWWW.IKORC.ir :
تاریخ انتشار نوبت اول98/1/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/1/29 :

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند
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آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبت اســناد و اماک شهرســتان ســنندج
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضیــان ذیــل تاییــد گردیــده ،لــذا بدین وســیله مشــخصات
امــاک دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد در صورتــی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ودر روســتاها از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا مــدت دوماه
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی اخــذ
وتحویــل اداره ثبــت نماینــد .بدهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول
و گواهــی اخــذ و تحویــل اداره ثبــت نمایند.بدیهــی ســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور
و عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر خواهــد شــد صــدور ســند
مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.
((بخش ده))
1ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی و بــاغ بنــام آقــای ابوالحســن احمــدی نــوره فرزند
محمــد صــادره ســنندج تحــت پــاک  466فرعــی از  51اصلــی بخــش  10بــه مســاحت
15280متــر مربــع بــه آدرس ســنندج روســتای نــوره .شــماره/9234 :م الــف
تاریخ انتشار نوبت دوم98/02/11 :
تاریخ انتشار نوبت اول98/01/29 :
1529
رئیس ثبت منطقه 2سنندج ـ جالل شجاعی

آگهی تغییرات شرکت رهگشای دهدشت سهامی خاص به شماره ثبت  66و
شناسه ملی  10680001179به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397/10/10تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیات مدیره از  3نفر به 4
نفر افزایش یافت و ماده  31اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت
()431174

آگهی اصالحی شرکت بارقه ساز زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت

 2877و شناسه ملی  10861348600به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1397/10/20اصالحیه ذیل اتخاذ شد  :صورتجلسه هیات مدیره شرکت بارقه ساز
زاگرس ( سهامی خاص ) به شماره ثبت  2877و شناسه ملی 10861348600
مورخه  20/10/1397ساعت  08با حضور کلیه اعضاء در محل قانونی شرکت
تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید  .به موجب تصمیم هیات مدیره
نسبت به عدم درج آگهی به شماره13000مورخ  1388/07/02در روزنامه رسمی

جهت درج آگهی به متن ذیل میباشد-1 .آگهی تاسیس خالصه اساسنامه و
اظهارنامه شرکت بارقه ساز زاگرس(سهامی خاص)که در مورخه 01/07/1388
ذیل شماره  2877و شناسه ملی 10861348600به ثبت می رسد جهت اطالع

عموم درج می گردد-1 :موضوع شرکت:خدماتی شامل:خدمات عمومی.تامین
نیروی انسانی.ایجاد و نگهداری فضای سبز.باغبانی.تنظیفات.غذاخوری.امور
آشپزخانه.تعمیرات و نگهداری ماشین آالت سبک و سنگین و امور وسایل نقلیه.
خدمات اداری راه:ساخت راههای اصلی.فرعی.آزادراهها.بزرگراهها و تونلها و

پلها و عملیات آسفالتی.خاکبرداری و خاکریزی و کانال کشی و جدول گذاری
و ساختمان شامل:ساخت ساختمان ها.ابنیه اعم از سنگی.چوبی.بتنی و فلزی و
انبوه سازی.تاسیسات شامل:تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی.سیستم های

سردکننده و گرم کننده.خطوط لوله.رنگ آمیزی.پس از اخذ مجوز از مراجع ذی
صالح -2مرکز شرکت و نشانی کامل آن:گچساران سه راهی کوچه چهارم فرعی
اول کد پ-3 75817-64994:مبدأ تشکیل شرکت و مدت آن:از تاریخ ثبت
به مدت نامحدود -4سرمایه شرکت:مبلغ 1/000/000ریال منقسم به یکصد سهم
10/000ریالی که مبلغ 350/000ریال آن به حساب شماره 0106179634001بانک
ملی مرکزی واریز و مبلغ650/000آن در تعهد سهامداران می باشد-5 .نام
مدیرعامل و حدود و اختیارات آن در شرکت:مریم رضایی رودبال.حدود و
اختیارات برابر اساسنامه-6 .مدیران و دارندگان حق امضاء در شرکت:مریم
رضایی رودبال به سمت(مدیر عامل)و فریبا آل داودی به سمت (رئیس هیئت
مدیره)و مخمل دانش خواه به سمت(نائب رئیس هیئت مدیره)برای مدت دوسال
انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک
سفته و برات و اوراق بهادار با امضاء مریم رضایی رودبال(مدیر عامل)همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد-7 .بازرسان شرکت:حمید آذر به سمت بازرس اصلی
و فرزاد خجسته پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب
گردیدند-8 .اساسنامه شرکت مشتمل بر 64ماده و11تبصره مورد تصویب قرار
گرفت-9 .روزنامه کثیراالنتشار نیم نگاه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب
گردید .خوب-سرپرست ثبت دوگنبدان هیات مدیره به زینب محمدی وکالت
داده ضمن مراجعه به اداره ثبت نسبت به صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت
اقدام نماید امضاء هیات مدیره  -1 :آقای سید علی حسن فروزانی (مدیر عامل و
عضو هیئت مدیره )  -2خانم زینب محمدی (رئیس هیئت مدیره)  -4آقای حسن
سیاره آسیابر ( نائب رئیس هیئت مدیره) اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()431164

آگهی تغییرات شرکت فرزان بنای سیمرغ سهامی خاص به شماره
ثبت  9119و شناسه ملی  14007811008ه استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/09تغییرات ذیل
اتخاذ شد  1- :حمید امینی به شماره ملی 1063952654و سمانه
حصارنوی به شماره ملی 6449960019و مینا دستجردی به شماره
ملی  1050533895به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای
مدت دو سال انتخاب شدند  2-سیدحسن یعقوب زاده به شماره
ملی1063467365به سمت بازرس اصلی و روح اهلل علی بیگی به
شماره ملی  0731904184به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج
()431210

آگهی مفادآرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت ازتولید
وعرضه مسکن واقع درشهرامام حسن شهرستان دیلم بخش 7بوشهر

احترامــا دراجــرای بنــددوم مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی حمایــت ازتولیــد وعرضــه
مســکن مصــوب 1388نســبت بــه امــاک واقــع درمحــدوده مصــوب شــهرامام حســن بخــش 7بوشــهر کــه
دراجــرای مــاده هفــت وده آئیــن نامــه مذکــور وبــه اســتناد گواهــی عــدم شــمول تقاضــای تبصــره مــاده 5جهــت
صــدور ســندمالکیت بافــت مســکونی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی دیلم بــه نمایندگــی ازطــرف مالکیــن پرونده
تشــکیل نمــوده پــس ازطــی مراحــل قانونــی رای قطعــی مثبــت ازهیــات حــل اختــاف درثبــت دیلــم صادرشــده
اســت مالکیــت متقاضیــان بــه اســتنادبند دال مــاده هفــت ومــاده 10آئیــن نامــه مذکــور محــرز گردیــده اســت
-1پــاک 14/742خانــم خیــری ترابــی فرزندســراج نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت
215/57متــر مربــع واقــع درشــهر امــام حســن شهرســتان دیلــم بخــش 7بوشــهر برابــررای شــماره 1019لذاکلیــه
مالکیــن واشــخاص اعــم ازحقیقــی وحقوقــی کــه نســبت بــه اصــل ملــک ادعــا واعتــراض داشــته باشــند مــی
تواننــد بــه اســتناد بنــددوم مــاده یــک قانــون ازتاریــخ انتشــار اگهــی ظــرف مــدت 20اعتــراض کتبــی خودرابــه
اداره ثبــت اســناد وامــاک دیلــم تســلیم ورســید اخــذ نماینــد وظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض
بــه واحدثبتــی دادخواســت خــودرا بــه مرجــع قضائــی ذیصــاح تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه اداره
ثبــت اســنادواماک دیلــم تســلیم فرماینــد درغیراینصــورت آراءصــادره بــه مرحلــه اجراءدرآمــده عملیــات ثبتــی
بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهدیافــت بدیهــی اســت صدورســند مالکیــت مانــع ازمراجعــه متضــرر جهــت احقــاق
حــق بــه مرجــع قضائــی نخواهدبــود م الــف 7
تاریخ انتشار1398/1/29:

شکراله سعادتی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان دیلم
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اگهی مزایده اموال غیرمنقول

دراجــرای اجرائیــه صــادره ازدادگســتری شهرســتان جــم بــه نفــع اقــای عبدالمجیــد روشــن دایــره اجــرای احــکام
حقوقــی ایــن دادگســتری درنظــردارد شــش دانــگ ازپــاک ثبتــی شــماره 70/164متعلــق بــه بهــرام محمــدی
واقــع درشــهرک پردیــس بــه مســاحت 491مترمربــع کــه حــدود اربعــه ان شــمال بــه طــول 22متــر محدوداســت
بــه پــاک 70/141باقیمانــده وشــرق بــه طــول 21/30مترمحدوداســت بــه پــاک 70/141باقیمانــده وجنــوب بــه
طــول 25/80مترمحــدود اســت بــه گــذر ومســجد وغــرب بــه طــول 20متــر محدوداســت بــه گــذر وباعنایــت بــه
بررســی هــای انجــام شــده موقعیــت ملــک ارزش هرمتــر مربــع ازملــک مذکــور بــه مبلــغ 3/000/000ریــال و
ارزش کلــی ان درمجمــوع بــه قیمــت پایــه 1/473/000/000ریــال وملــک مذکــور مشــاع واجــاره نمیباشــدوثبتی
میباشــد درتاریــخ 98/02/22روزیکشــنبه ســاعت 10صبــح ازطریــق مزایــده مرحلــه اول بفــروش برســاند محــل
مزایــده واقــع در دفتــر اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان جــم میباشــد قیمــت مزایــده ازقیمــت
پیشــنهادی کارشــناس شــروع وبــه کســی کــه بیشــترین قیمــت دهــد واگذارمینمایــد عاقمنــدان مــی تواننــد
5روزقبــل ازفــروش جهــت ماحظــه ویازدیــد ازملــک بــه ایــن اجــرا مراجعــه نماینــد لــذا مراتــب بدینوســیله
اگهــی تاکســانیکه تمایــل بــه شــرکت درجلســه مزایــده وخریــد ملــک داشــته باشــند درموعــد مقــرر حاضرشــوند
بدیهــی اســت در صــورت تمایــل بــرای بازدیــد ازملــک بــه ایــن اجــرا مراجعــه شــود درضمــن برنــده مزایــده بایــد
10درصدبهــا رافــی المجلــس بــه عنــوان ســپرده بــه قســمت اجراتســلیم نمایــد حداکثــر مهلــت مزبــور ازیــک ماه
تجــاوز نخواهدکردودرصورتیکــه برنــده مزایــده درموعــد مقــرر بقیــه بهــای امــوال رانپــردازد ســپرده او پس ازکســر
هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط میگــردد م الــف 38
تاریخ چاپ98/1/29:

قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری جم
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حصروراثت

اقــای احمــد ســمعتی دارای شناســنامه 3569981274بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 98/24ش 3ازایــن
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عبــاس ســمعتی بشناســنامه
1024درتاریــخ 91/8/28اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود گفتــه ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه -1پســران
احمدومحمــد ســمعتی ودختــران فضیله-فــرح –شــهناز-زینب –ایمــان –الهــام شــهرت همگــی ســمعتی
وهمســران -1مریــم جعفــری -2تقیــه احمــدی اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور رادریــک
نوبــت اگهــی مــی نمایــد تاهرکســی اعتراضــی دارد ویــا وصیتنامــه ازمتوفــی نزداوباشــد ازتاریــخ نشــر نخســتین
اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهدشــد م الــف 36

رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف کنگان-الوندی
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آگهی تغییرات شرکت صبا تحکیم کوثر سهامی خاص به
شماره ثبت  9124و شناسه ملی  14007814619به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/09/21تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :محمد کلهر به
شماره ملی  4131466341و مهدی محمدی حسین آباد به
شماره ملی  4220385304و آذر دسترنج به شماره ملی
 4251186885به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت
دو سال انتخاب شدند  2-روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت
نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج
()431209

آگهی مزایده نوبت اول
به موجب پرونده اجرایی  950823اجرای احکام حقوقی دادگستری یاسوج محکوم
له آقای تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه آقای سید هدایت والیتی نژاد
فرزند سید منصور ساکن یاسوج دولت آباد را که نوع و مشخصات وقیمت ملک بشرح
ذیل می باشد و معادل مبلغ  316.700.000ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم
له مسعود سزاوار عابدی به وکالت سید علی حسینی و مبلغ  15.800.000ریال بابت
حق االجرا در صندوق دولت از طریق آگهی مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار را نموده به همین سبب در مورخ  1398/2/17از ساعت  10صبح
الی  11ظهر در محل شعبه دوم اجرای احکام دادگستری یاسوج مزایده برگزار خواهد
شد.متقاضیان می توانند در مدت 5روز قبل از تاریخ مزایده اموال را به آدرس یاسوج
مالحضه نمایند.قیمتی که مزایده از آن شروع میشود بر اساس نظریه کارشناس رسمی
دادگستری مبلغ  2.600.000.000ریال بوده و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت
را پیشنهاد و ده درصد بهاء را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه
بهای اموال را ظرف  30روز از تاریخ مزایده پرداخت نمایند درصورت عدم پرداخت
مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
این آگهی نوبت اول می باشد.
نوع و مشخصات و قیمت اموال مورد مزایده به شرح زیر می باشد:
ملک مذکور به پالک ثبتی  3806فرعی از  303اصلی مجزا شده از پالک  595به
مالکیت خانم مریم مسعودی کوشک قطعه دو تفکیکی مفروض ومجزی شده از 595
فرعی از اصلی مذکور بخش  26فارس حوزه ثبت ملک واقع در یاسوج تل زالی سی
متری رضائیها خ گلگشت فرعی یک مالک  2پالک  7به مساحت  127.74متر مربع و
شش دانگ یک باب خانه واقع در طبقه یک دارای دو اتاق خواب و هال و پذیرایی و

آشپزخانه و سرویس بهداشتی و تراس میباشد و عرصه کل ملک به مساحت 300متر
مربع که در آن یک باب ساختمان دو طبقه شامل زیرزمین و همکف و اول به مساحت
 489متر مربع احداث شده است.
کف ساختمان موزاییک و کف آشپزخانه و سرویسها سرامیک-بدنه دیوارهای
داخلی سفیدکاری وبدنه دیوارهای آشپزخانه و سرویسها کاشی-دربهای داخلی
چوبی -درب و پنجره های بیرونی آهنی-نمای بیرونی سنگ اجرا شده است و حقوق
ارتفاقی ملک بشرح قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی و ملک در اجاره
میباشد.
عماد اختری-مدیر شعبه 2مدنی اجرای احکام دادگاه عمومی یاسوج

