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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیان
پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در
پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
1ـ رأی شــماره  139760330002038087مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002000005آقــای
امیــن الــه اروجلــو فرزنــد محمدابراهیــم در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بمســاحت  89/03مترمربــع پــاک شــماره  5فرعــی از  1567اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم.
مبایعــه نامــه عــادی  /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی برابــر صفحــه  238دفتــر  297دارای مالکیــت
مــی باشــد( .م الــف ) 490
2ـ رأی شــماره  139760330002038076مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002013528آقــای
حیــدر صاحبــی باقرپــور فرزنــد حســن در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  120مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  2178اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عادی/
ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از حســن خطیبــی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 489
3ـ رأی شــماره  139760330002037943مربــوط بــه پرونــده کاســه  1396114430002000799آقــای
محمــد عیوضــی بزچلوئــی فرزنــد مســلم در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  62مترمربــع پــاک شــماره  1فرعــی از  1872اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عادی
 /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از محمــد صمــدی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 488
4ـ رأی شــماره  139760330002030426مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002010054آقــای
حســین رســتمی فرزنــد تمیراصــان در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  166/46مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  2531اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه
عــادی مــع الواســطه از معیــن و مجتبــی و اعظــم همــه رســتمی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 487
5ـ رأی شــماره  139760330002036611مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002017594آقــای
یونــس مــرادی فرزنــد ابوالحســن در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 121/93مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  1982اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی /
ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی برابــر ســند  87/8/30-33175دارای مالکیــت مــی باشــد( .م الــف ) 486
6ـ رأی شــماره  139760330002033980مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002016323آقــای صفر
علــی فرزنــد یدالــه در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت  144مترمربع
پــاک شــماره فرعــی از  2186اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از ســید
محمــود حســینی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 485
7ـ رأی شــماره  139760330002037448مربــوط بــه پرونــده کاســه  1396114430002001009آقــای
محبعلــی حســین زاده فرزنــد نــوروز در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احداث بنا شــده بمســاحت
 114مترمربــع پــاک شــماره  104فرعــی از  1953اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی /
ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی برابــر صفحــه  529دفتــر  156دارای مالکیــت مــی باشــد( .م الــف ) 484
8ـ رأی شــماره  139760330002037901مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002001158آقــای
محمــود حســن خانلــو فرزنــد محمدحســین در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنا شــده
بمســاحت  126مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  2181اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعه نامــه عادی /
ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از ســید احمد فاتحــی خریداری کــرده اســت( .م الــف ) 483
9ـ رأی شــماره  139760330002037845مربــوط بــه پرونــده کاســه  1395114430002001295خانــم
فاطمــه قــدم بیاتــی فرزنــد معراجعلــی در دو دانــگ مشــاع از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بمســاحت ششــدانگ  49/30متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  2212اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت
قــم .مبایعــه نامــه عــادی  /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از علــی بابــا زنــد خریــداری کرده
اســت( .م الــف ) 480
10ـ رأی شــماره  139760330002037847مربــوط بــه پرونــده کاســه  1395114430002001297خانــم
پرویــن قــدم بیاتــی فرزنــد معراجعلــی در دو دانــگ مشــاع از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بمســاحت ششــدانگ  49/30متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  2212اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت
قــم .مبایعــه نامــه عــادی  /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از علــی بابــا زنــد خریــداری کرده
اســت( .م الــف ) 481
11ـ رأی شــماره  139760330002037846مربــوط بــه پرونــده کاســه  1395114430002001296خانــم
پروانــه قــدم بیاتــی فرزنــد معراجعلــی در دو دانــگ مشــاع از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بمســاحت ششــدانگ  49/30مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  2212اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم.
مبایعــه نامــه عــادی  /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از علــی بابــا زنــد خریــداری کــرده
اســت( .م الــف ) 482
12ـ رأی شــماره  139760330002038557مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002019097خانــم
مریــم طالبــی بــز چلویــی فرزنــد ابراهیــم در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  63/29متــر پــاک شــماره  117فرعــی از  1898اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعه نامــه عادی
 /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از محمــد رضائــی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 479
13ـ رأی شــماره  139760330002037476مربــوط بــه پرونــده کاســه  1396114430002001230آقای اکبر
مغانلــو فرزنــد بهرامعلــی در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 98
مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از باقیمانــده  1955اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مــع
الواســطه از رمضانعلــی بیگدلــو خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 478
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی
نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکماه
پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بر اســاس قانــون مذکــور مانع
از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود( .اقتصــاد آینده-ابتــکار)
تاریخ انتشار دوم1398/02/25 :
تاریخ انتشار اول1398/02/10 :

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

1873

مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز و پــاک خــودرو ســواری بــی ام و  525iرنــگ نقــره ای متالیــک مــدل 2005
بــه شــماره موتــور  35783305و شــماره شاســی  WBANA51075CR93658و شــماره پــاک ایــران
 338 – 99ج  87مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2506

قم

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم

نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرائــی بــه کالســه  8909981820201311بــه شــماره بایگانــی 940381شــعبه
دوم اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان آســتارا آقــای میــر هــالل حســینی فرزنــد میــر تیمــور و
خانــم باغچــه حســینی خشــه حیــران بــه تادیــه مبلــغ اصــل خواســته هزینــه دادرســی ،خســارت و تاخیــر
تادیــه و حــق الوکالــه وکیــل در حــق آقــای عــادل باســتانی فرزنــد خــان حســین بــا وکالــت آقــای انــور خرمــی
نیــا محکــوم گردیــده اســت و در راســتای عملیــات اجــرای حکــم متعلــق بــه آقــای میــر هــالل حســینی بــه
مشــخصات ذیــل توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت لهــذا در اجــرای مــواد  137و  140قانــون اجــرای احــکام
مدنــی در جهــت تادیــه محکــوم بــه ملــک موصــوف در تاریــخ  98/03/13روز دوشــنبه ســاعت  11:00صبــح در
در دفتــر شــعبه دوم اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بنــدر آســتارا از طریــق مزایــده بــه فــروش
خواهــد رســید قیمــت فــروش پایــه از بهــای ارزیابــی شــروع شــده و بــه کســی باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد
نمایــد فروختــه خواهــد شــد  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی از برنــده مزایــده فــی المجلــس اخــذ و مشــار الیــه
مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه نســبت بــه پرداخــت مــا بقــی ثمــن معاملــه اقــدام در غیــر اینصــورت 10
درصــد پرداختــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد متقاضیــان مــی تواننــد در
صــورت تمایــل  5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه مراجعــه تــا موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده فراهــم
گردد.مشــخصات ملــک موضــوع فــروش -1 :ملــک مــورد ارزیابــی طبــق ســند مالکیــت عبارتســت از ششــدانگ
یکبابخانــه و محوطــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  889/05متــر مربــع بــه شــماره پــالک  1353فرعــی
از  2اصلــی واقــع در لوندویــل بخــش  32گیــالن بــر اســاس نامــه ثبــت آســتارا مــورد ثبــت  13078در صفحــه
 340دفتــر جلــد  92دفاتــر عادی(فرعــی) بخــش  32بمالکیــت آقــای میــر هالل حســینی خشــه حیــران دارای
ســند مالکیــت اصلــی بــا شــماره چاپــی الــف  85012596/کــه در قبــال مبلــغ  600میلیــون ریــال بنفــع آقــای
عــادل باســتانی در دفتــر بازداشــتی و پرونــده ثبتــی و ســند مالکیــت قیــد گردیــده اســت -2 .محــدوده ملــک
بــا حصــار بلــوک ســیمانی محصــور و دارای اعیانــی بصــورت یکبــاب ســاختمان دو طبقــه مســکونی بمســاحت
تقریبــی  200متــر مربــع و یکبــاب انبــاری بمســاحت تقریبــی  10متــر مربــع احداثــی بــا بلــوک ســیمانی و یک
ســایبان بــا ســاختار قوطــی فلــزی و پوشــش حلــب در محوطــه بــا انشــعابات آب بــرق و گاز مــی باشــد * .بــا
نگــرش بــه مــوارد فــوق الذکــر و مطالعــه موقعیــت جغرافیایــی ملــک در بافــت شــهری و در نظــر گرفتــن عوامل
موثــر در ارزش گــذاری :ارزش ششــدانگ ملــک موصــوف بــه شــرح پیــش گفتــه (ارزش ســند فــوق االشــاره
بــه شــماره پــالک  1353فرعــی از  2اصلــی اســت) شــامل عرصــه ،اعیــان ،امتیــازات و متعلقــات بــدون در
نظــر گرفتــن دیــون و تعهداتــی کــه ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد بمبلــغ  4/500/000/000ریــال (چهــار
میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال ) بــرآورد میگــردد * .ارزش امــالک مذکــور توســط کارشــناس دادگســتری
بــرآورد شــده و قیمــت پایــه محســوب مــی گــردد * .الزم بــه ذکــر اســت کــه کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال
امتیــازات مــورد مزایــده بــر عهــده خریــدار خواهــد بــود.

داورز :شعبه اجرای احکم مدنی دادگستری شهرستان آستارا – خدادادی
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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 رای شــماره  1397/09/21- 139760318008003678هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی حســن بیواســته فرزند علی بــه شــماره شناســنامه  5877صادره از رودســر
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  251/77متــر مربــع بــه شــماره پــالک
 5531فرعــی قســمتی از پــالک  158و  160فرعــی از ســنگ  84اصلــی بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی مــی شــود در صورتی
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 داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم :روز چهار شنبه 98/3/8
تاریخ انتشار نوبت اول :روز چهار شنبه 98/2/25
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رئیس اداره ثبت اسناد رودسر

اگهی ثبتی

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص بازرگانــی ابرتجــارت مهرپــارس درتاریــخ 1397/09/25بــه شــماره ثبــت
12440بــه شناســنامه ملــی 14008010911ثبــت وامضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه ان بــه
شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم اگهــی میگرددموضــوع فعالیــت :احــداث وتعمیــر ســاختمان ومعمــاری وانجام
خدمــات وابســته ازقبیــل طراحــی ،محاســبه نقشــه کشــی ونقشــه بــرداری ،راهســازی ،سدســازی،محوطه
ســازی ،فنــس کشــی،جدول کشــی،خاکریزی وخاکبــرداری ،صــادرات وواردات کلیــه کاالهــای مجــاز ،ثبــت
ســفارش،ترخیص کاال ،حــق العمــل کاری،اخذواعطــای نمایندگــی کلیــه شــرکت هاوموسســات –کشــاورزی
،ابیــاری ،احیــای مراتع،پیمانــکاری درزمینــه جنگلداری،درختکاری،بهســازی واصــالح اراضــی ،ابخیــزداری
وابخوانــداری ،مالــج پاشــی،تثبیت شــن هــای روان ،عملیــات بهزراعــی ،مرتــع داری ،ایجــاد مرتــع دســت
کاشــت ،ایجــاد ونگهــداری فضــای ســبز درصــورت لــزوم پــس ازاخذمجوزهــای الزم ازمراجــع ذیربــط-
مــدت فعالیــت :ازتاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحدود-مرکزاصلــی :اســتان بوشــهر ،شهرســتان بوشــهر،بخش
مرکزی،شهربوشهر،شــکری،خیابان فرهنــگ ،خیابــان هجــرت ،پــالک ،40مجتمــع نیــروی انتظامی،طبقــه
همکــف کدپســتی 7514849511ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت ازمبلــغ 1000000ریــال
نقــدی منقســم بــه 100ســهم 10000ریالــی تعــداد 100ســهم ان بانــام عــادی مبلــغ 1000000ریــال
توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 7701977301مــورخ 1397/7/30نزدبانــک ملــی ایــران
شــعبه بندربوشــهرباکد7701پرداخت گردیــده اســت –اعضاهیئــت مدیره-خانــم مینامبارکــی بــه شــماره
ملــی 2380085978وبــه ســمت عضوهیئــت مدیــره بــه مــدت دوســال –اقــای رضــا مبارکــی بــه شــماره
ملــی 2380327319وبــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2ســال وبــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت
2ســال-اقای حبیــب الــه مبارکــی بــه شــماره ملــی 2390343651وبــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره
بــه مــدت 2ســال –دارنــدگان حــق امضا:کلیــه اوراق واسنادبهاداروتعهداورشــرکت ازقبیــل چــک ،ســفته،بروات
،قراردادهاعقوداســالمی وهمچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی واداری باامضامدیرعامــل همــراه بامهرشــرکت
معتبرمــی باشــد-اختیارات مدیرعامــل :طبــق اساسنامه-بازرســان-خانم مهــوش قایــدی بــه شــماره ملــی
2390043429بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی خانــم کوثــر نــوری بــه شــماره ملــی
2391691262بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیراالنتشــارجمهوری
اســالمی جهــت درج اگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیدثبــت موضــوع فعالیــت مذکوربــه منزلــه اخــذ
وصدورپروانــه فعالیــت نمــی باشــد

اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بوشهر

÷2501

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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی
متقاضیــان پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک
موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
1ـ رأی شــماره  139760330001024372مربــوط بــه پرونــده کاســه  1394114430001000297آقــای  /خانــم
فاطمــه فرجامــی فرزنــد داود در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  156/09متر مربــع پاک شــماره 10898
و  10901اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند رســمی بــه شــماره  135718مــورخ  83/09/14دفترخانــه 3
قــم از پــاک  10898اصلــی نســب بــه  117/75مترمربــع و مبایعــه نامــه عــادی خریداری از ســید حســین رســولیان
برابــر اظهارنامــه  736مــورخ  30/01/21از پــاک  10901اصلــی نســبت بــه  38/34مترمربــع( .م الــف ) 501
2ـ رأی شــماره  139760330001024262مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001001347آقــای/
خانــم مریــم آرمیــده فرزنــد اصغــر در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ
 198متــر مربــع پــاک شــماره  10994اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند قطعــی شــماره  6127مورخ
 97/07/19دفترخانــه  82قــم( .م الــف ) 497
3ـ رأی شــماره  139760330001024261مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001001346آقــای /
خانــم مهــدی نادرپــور فرزنــد باقــر در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ
 198متــر مربــع پــاک شــماره  10994اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند قطعــی شــماره  6127مورخ
 97/07/19دفترخانــه  82قــم( .م الــف ) 498
4ـ رأی شــماره  139760330001023898مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001001345آقــای /
خانــم محمدرضــا اســماعیلی فرزنــد حســین در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت
ششــدانگ  198متــر مربــع پــاک شــماره  10994اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند قطعــی شــماره
 6127مــورخ  97/07/19دفترخانــه  82قــم( .م الــف ) 499
5ـ رأی شــماره  139760330001024263مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001001348آقــای
 /خانــم علــی اصغــر حیــدری فرزنــد علــی در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت
ششــدانگ  198متــر مربــع پــاک شــماره  10994اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند قطعــی شــماره
 6127مــورخ  97/07/19دفترخانــه  82قــم( .م الــف ) 500
6ـ رأی شــماره  139760330001023884مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001001661آقــای /
خانــم ســیدرافد تقوائــی فرزنــد ســید طاهــر در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  152/66متــر مربــع
پــاک شــماره  85فرعــی از  11395اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در
( .139720330001016837م الــف ) 496
7ـ رأی شــماره  139760330001024347مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001001691آقــای  /خانــم
ســکینه گنجگــون باشــت فرزنــد بارونــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  109/86متــر مربع پاک شــماره
 4817اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند قطعــی  85642مــورخ  96/07/26دفترخانــه  14قــم( .م الــف ) 495
8ـ رأی شــماره  139760330001017141مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430001002658آقــای  /خانــم روح
اهلل حیــدرزاده فرزنــد حســین در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  158/67متــر مربــع پــاک شــماره 10720
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از حســین حیــدرزاده صــادره در دفتــر  135صفحه
 589بــه موجــب ســند قطعــی  80368مــورخ  69/12/27دفترخانــه  3قــم نســبت بــه  153مترمربــع و مبایعــه نامــه
عــادی خریــداری از فاطمــه میــر ابوالفتحــی صــادره در دفتــر  135صفحــه  589نســبت بــه  5/67مترمربع( .م الــف ) 494
9ـ رأی شــماره  139760330001020276مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001001290آقــای /
خانــم حــورا احمــدی فرزنــد محمــود در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  115/63متــر مربــع پــاک
شــماره  7فرعــی از  10929اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر
الکترونیکــی ( .139720330001014796م الــف ) 493
10ـ رأی شــماره  139760330001019600مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001000775آقــای /
خانــم ماشــااله کــرم پــور فرزنــد غامعلــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  98/47متــر مربــع پاک
شــماره  73فرعــی از  11011اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر
 215صفحــه ( .568م الــف ) 492
11ـ رأی شــماره  139760330001024448مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001000943آقــای /
خانــم فاطمــه وکیلــی فرزنــد علــی اکبــر در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  69/90متــر مربــع پــاک
شــماره  10543اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از محمدرضا
کلهــر احــدی از وراث نعمــت الــه کلهــر( .م الــف ) 491
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی
نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت
یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیم
و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور
مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود( .اقتصــاد آینــده  -ابتــکار)
تاریخ انتشار دوم1398/02/25 :
تاریخ انتشار اول1398/02/10 :

محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

1874

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

برابــررای شــماره 139760324002001369مورخــه 97/10/24هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحدثبتــی برازجــان تصرفــات مالکانه وبامعــارض متقاضــی اقای
امرالــه داوودی فــر فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 9وشــماره ملــی 3501610939صــادره ازبوشــهر درششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 61659مترمربــع پــاک 7092اصلــی واقــع دربخــش ســه حــوزه ثبــت ملک
برازجــان اراضــی نوکارگــزی خریــداری شــده ازاقــای علــی خرابــات وســایر شــرکاءگردیده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع
عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی میشــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســندمالکیت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن
اداره تســلیم وپــس از اخذرســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مرجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت
صادرخواهدشــد صدورســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع ذیصــاح قانونــی (دادگاه)نیســت م الــف 1780
تاریخ انتشارنوبت دوم98/2/25:
تاریخ انتشارنوبت اول98/2/10:

محمدچهابدار -رئیس واحدثبتی اداره ثبت اسناد وامالک برازجان
ازطرف امیر هوشنگ کرم پور

1942

دادنامه

پرونــده کالســه 9709987710700164شــعبه ســوم دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان بوشــهر تصمیــم نهایــی
شــماره 9709977710701209
خواهان:صنــدوق کارافرینــی امیــد باوکالــت خانــم زهراغریبــی فرزندمحســن بــه نشــانی بوشــهر-خ مطهــری –
حدفاصــل چهــارراه باهنــر وپمــپ بنزیــن –ســاختمان بهار-طبقــه 5پــالک 947
خواندگان.1:اقای عباس دشتی نجار فرزند علی به نشانی بوشهر –خیابان سیراف –کوچه نسیم -8پالک 3
.2اقــای حســین کشــتکار بوشــهری فرزنــد محمدعلــی بــه نشــانی بوشــهر-خیابان بیســیم –بعــدازاداره کارک
ارایشــگاه فتانــه منــزل شــخصی قائــدی .3اقــای احمــد رزمــی فرزنــد عبدالــه بــه نشــانی بوشــهر-خیابان بهمنــی-
کوچــه بهمــن -5پــالک -95خواســته ها.1:مطالبــه وجــه بابت.2...مطالبــه خســارت تاخیرتادیه .3مطالبه خســارت
دادرســی-رای دادگاه-درخصــوص دعــوای صنــدوق کارافرینــی امیدباوکالــت خانــم زهــرا غریبــی بطرفیــت اقایــان
-1حســین کشتکاربوشــهری-2عباس دشــتی نجار-3احمدرزمــی بــه خواســته مطالبــه وجــه بــه مبلــغ پنجــاه
وچهارمیلیــون وسیصدونودوشــش هزاروســیصدوهفتاد ونــه ریــال بــه انضمــام خســارت دادرســی وخســارت
تاخیرتادیــه قــراردادی بدیــن توضیــح کــه وکیــل خواهــان اظهارنمــوده اســت خوانــده ردیــف اول اقــای حســین
کشتکاردرســال90مبلغ یکصدوپنجــاه میلیــون ریــال تســهیالت مالــی واشــتغالزایی جهــت اشــتغال بــرای اجــرای
طــرح موســیقی دریافــت نمــوده لیکــن مبلــغ 54/396/379ریــال راکــه بــه عنــوان خواســته مــی باشــد تاکنــون
پرداخــت ننمــوده انــد ومتعاقبــا خوانــدگان ردیــف دوم وســوم تســهیالت رابــه طــور تضامنــی طــی قراردادضمانــت
نمــوده انــد وعلــی رغــم ارســال اخطاریــه هــای مکــرر هیچگونــه اقدامــی درخصــوص پرداخــت بدهــی هــای ان
معمــول ومجــری نداشــته انــد وشــرایط وصــول وجــوه موصــوف رافراهــم ننمــوده انــد وتعــداد 19قســط معــوق
مــی باشــد بنــا بــه مراتــب فــوق الذکــر تقاضــای محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت اصــل خواســته بــه
مبلــغ 54/396/379ریــال بــه انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه (وجــه التزام)طبــق قــرارداد حــق الوکالــه هزینــه
دادرســی وکلیــه خســارات قانونــی واحتســاب تاخیرتادیــه ازتاریــخ سررســید قســط 1393/9/19لغایــت اجــرای
حکــم مــورد استدعاســت دادگاه باعنایــت بــه اوراق ومحتویــات پرونــده ازجملــه مفاددادخواســت تقدیمــی تصویــر
مصــدق قــرارداد تســهیالت بــه شــماره 1/70743/1105201مــورخ 1390/3/19واینکــه خوانــدگان علیرغــم ابــالغ
وقــت دادرســی دردادگاه حاضرنشــده ودرمقابــل ادعــای مطروحــه دفاعــی بعمــل نیــاورده انــد لذادعــوی خواهــان
رامحمــول بــه صحــت تلقــی ومســتندا بــه مــواد 515-502-198و519قانــون ائیــن دادرســی دادگاههــای عمومی
وانقــالب درامورمدنــی ومــاده 10قانــون مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــدگان بــه نحوتضامنــی بــه پراخــت
مبلــغ پنجــاه وچهارمیلیــون وســیصد ونــود وشــش هــزار وســیصدوهفتادونه ریــال بابــت اصــل خواســته پرداخــت
خســارت تاخیرتادیــه ازتاریــخ 1393/3/19بــه ماخــذ %6تاتاریــخ اجــرای حکــم وپرداخــت مبلــغ ســه میلیــون
وســیصدونودویک هزارونهصدونــه ریــال بابــت هزینــه دادرســی وپرداخــت حــق الوکالــه وکیــل طبق تعرفــه قانونی
درحــق خواهــان صــادر واعــالم مــی گــردد رای صــادره غیابــی بــوده ظــرف مــدت بیســت روز پــس ازابــالغ
قابــل واخواهــی درایــن دادگاه وپــس ازان ظــرف مــدت بیســت روزقابــل تجدیدنظــر خواهــی درمحاکــم محتــرم
تجدیدنظــر اســتان بوشــهرمی باشــد

رییس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر-غالمرضاچراغ زاده

2502

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر براینکــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بشــماره پالک717فرعــی قســمتی از پالک49فرعــی از 109اصلــی
واقــع دربخــش 20اردبیــل قریــه تولــون بــه مســاحت 887/55مترمربــع کــه بــه اســتناد رای شــماره
139760303004002496مورخــه 97/11/3هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت گرمــی بنام
آقایــان ســید پناهعلــی جاویــد وســید نــوح جاویــد تولــون هرکــدام نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع تاییــد وتحدیــد
حــودد آن تــا کنــون بعمــل نیامــده تحدیــد حــدود پــالک مزبــور در روز دوشــنبه 98/3/20ســاعت10صبح بعمــل
خواهــد آمــد بدینوســیله بــه مالکیــن ومجاوریــن اعــالم میگــردد درموعــد مقــرر درمحــل حاضــر شــوند ضمنــا
اعتــراض بــر تحــدد حــدود وحقــوق ارتفاقــی برابــر مــاده 20قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس بــه مــدت
30روز خواهــد بــود .م الــف758 :
تاریخ انتشار  :روز چهارشنبه 98/2/25

داود احدی –رئیس ثبت اسناد وامالک گرمی

2509

آگهی گواهی حصروراثت

آقــای وحیــد عبــادی بــه شــماره شناســنامه  6019918191بــا ســتناد شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشــت
شناســنامه ورثــه درخواســتی تقدیــم ایــن شــورا نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته کــه شــادروان ابوالفضــل
عبــادی بــه شــماره شناســنامه 6019417557در تاریــخ شــنبه 14اردیبهشــت  1398درگذشــته ورثــه وی
در هنــگام درگذشــت عبارتنــد از -1 :گل خنــده حســنی فرزنــد اعتمــاد شــماره شناســنامه 6019773851
نســبت بــا متوفــی زوجــه  -2زهــرا عبــادی فرزنــد ابوالفضــل شــماره شناســنامه  1610118138نســبت بــا
متوفــی فرزنــد -3رضاعبــادی فرزنــد ابوالفضــل شــماره شناســنامه  6010038596نســبت با متوفــی فرزند-4
وحیدعبــادی فرزنــد ابوالفضــل شــماره شناســنامه  6019918191نســبت بــا متوفــی فرزندپــس مراتــب یــک
نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار اگهــی میشــود کــه هــر کــس اعتراضــی داشــته باشــد
ظــرف یکمــاه از تاریــخ نشــر اگهــی بــه دفتــر شــورا تســلیم نمائیــد پــس از انقضــای یکمــاه از تاریــخ نشــر
آگهــی در صــورت عــدم اعتــراض وفــق مقــررات قانونــی گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد.

مسئول دفتر شورای حل اختالف شهرستان بیله سوار

2510

آگهی حصروراثت

متقاضــی آقا/خانــم گل گــز وطــن خــواه ســادات فرزنــد میــر علــی حســین دادخواســتی مبنــی بــر گواهــی
حصروراثــت تقدیــم نمــوده کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن شــعبه بــه کالســه  98_99حقوقــی ثبــت گردیــده
اســت و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان میــر علــی وطــن خــواه ســادات فرزنــد میــر بیکعلــی بشــماره
شناســنامه  6019659399صــادره از طایفــه ســادات در تاریــخ  20/4/1337در محــل اقامتــگاه دائمــی خــود
از دنیــا رفتــه و وراث حیــن الفــوت عبارتنــداز-1:گل گــز وطنخــواه ســادات فرزنــد میــر علــی حســین ش ش
6019478467صــادره بیلــه ســوار متولــد 1315نســبت دختــر متوفــی  -2اللهویــری وطنخــواه ســادات فرزنــد
میــر علــی حســین ش ش 6019871444صــادره بیلــه ســوار متولــد 1326نســبت پســر متوفــی  -3بلقیــس
وطنخــواه ســادات فرزنــد میــر علــی حســین ش ش 6019659402صــادره بیله ســوار متولد1279نســبت همســر
متوفــی -4همــای وطنخــواه ســادات فرزنــد میــر علــی حســین ش ش 6019867986صــادره بیلــه ســوار متولــد
1319نســبت دختــر متوفــی  -5تبــرک وطنخــواه فرزنــد میــر علــی حســین ش ش 6019862429صــادره بیلــه
ســوار متولــد 1312نســبت دختــر متوفی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی در خواســت مزبــور را در یــک نوبت
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکــس اعتــراض و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی دارد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه
بــه شــورا تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه ای غیــر ســری و رســمی کــه بعــد از
موعــد ابــراز گــردد از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود .م الــف 9361

رئیس شورای حل اختالف شعبه یازدهم پارس آباد

2512

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 رای شــماره  1397/12/25 -139760318008004990هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی جــواد لطفــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه  2680118367صادره از رودســر
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  203/32متــر مربــع بــه شــماره پــالک
 8209فرعــی قســمتی از  3544فرعــی مجــزی از  341فرعــی از  72اصلــی واقــع در صیــدر محلــه بخــش  29گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراض داشــته باشــند می
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 داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/2/11 :تاریخ انتشار نوبت دوم1398/02/25 :
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودسر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی
چایپاره به شماره ثبت 32

در اجــرای دســتور دادگاه کیفــری  2شهرســتان چایپــاره بــه شــماره  1398035000095545مــورخ 1398/01/26
مبنــی بــر برکنــاری کلیــه اعضــای هیــات مدیــره دایــر بــر محکومیــت بــه بــزه خیانــت در امانــت و همچنیــن بــا توجه
بــه اتمــام مــدت ماموریــت مدیــران و عــدم برگــزاری جلســه مجمــع عمومــی عــادی توســط مدیــران تعاونــی جهــت
انجــام انتخابــات مدیــران و تصمیــم گیــری در خصــوص تــراز نامــه و ســایر صورتحســابهای مالــی ســالهای 1392
لغایــات 1397برابــر اخطارهــای کتبــی صــادره ،بدینوســیله در اجــرای مفــاد موازیــن قانونــی مقــرر در تبصره  1مــاده 6
آئیــن نامــه اجرایــی تبصــره  3مــاده  33قانــون بخــش تعــاون اقتصــاد جمهــوری اســالمی ایران جلســه مجمــع عمومی
عــادی ســالیانه نوبــت اول شــرکت تعاونــی مســکن کارکنــان آمــوزش و پــرورش و نهضــت ســواد آمــوزی چایپــاره راس
ســاعت  10صبــح روز پنــج شــنبه مــورخ  1398/03/30در محــل کانــون فرهنگــی شــهید آقــا پــور شهرســتان چایپاره
واقــع در بلــوار انقــالب تشــکیل مــی گــردد از عمــوم ســهامداران و اعضــاء محتــرم دعــوت مــی شــود جهــت اتخــاذ
تصمیــم راجــع بــه موضوعــات ذیــل در روز و ســاعت مقــرر در محــل تعییــن شــده حضــور بهــم رســانند و یــا بــا توجــه
بــه مفــاد مــاده  19آئیــن نامــه نحــوه تشــکیل مجامــع عمومــی در صورتیکــه حضــور عضــوی در مجمــع میســر نباشــد
مــی توانــد حــق رای خــود را بــه موجــب وکالتنامــه بــه عضــو دیگــر یــا نماینــده تــام االختیــار از میــان اعضــاء یــا غیــر
اعضــاء واگــذار نمایــد ،در ایــن صــورت هــر عضــوی مــی توانــد عــالوه بــر رای خــود حداکثــر ســه رای بــا وکالــت و
هــر شــخص غیــر عضــو تنهــا یــک رای بــا وکالــت داشــته باشــد.توضیحا اینکــه وکالتنامــه هــای عــادی بایســتی یــک
روز بعــد از انتشــار آگهــی مذکــور تــا یــک روز قبــل از تشــکیل مجمــع و بــا حضــور همزمــان هــر دو وکیــل و مــوکل
بغیــر از ایــام تعطیــل و در ســاعات اداری از ســاعت  9صبــح الــی  12ظهــر در محــل اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
شهرســتان چایپــاره تنظیــم شــده و توســط اداره مذکــور بررســی و تائیــد گــردد ودر غیــر اینصــورت وکالتنامــه رســمی
حضــور در مجمــع بایســتی بــه تائیــد یکــی از دفتــر خانــه هــای اســناد رســمی ســیده باشــد .دســتور جلســه-1 :
انتخــاب پنــج نفــر هیــات مدیــره اصلــی و ســه نفــر عضــو علــی البــدل هیــات مدیــره بمــدت  3ســال  -2انتخــاب دو
نفــر بــازرس اصلــی و دو نفــر بــازرس علــی البــدل بمــدت یکســال مالــی بــه علــت اتمــام مــدت ماموریــت ضمنــا کلیــه
کاندیداهــای عضویــت در ســمت هیــات مدیــره و بازرســی بایســتی حداکثــر ظــرف مــدت هفــت روز پــس از تاریــخ
انتشــار آگهــی مذکــور مــدارک شناســایی ذیــل را بــا مراجعــه بــه اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان چایپاره
واقــع در مجتمــع اداری تحویــل کارشــناس تعــاون اداره جنــاب آقــای محمــود حامــد نمــوده و رســید دریافــت دارنــد.
مــدارک شــامل  :فتوکپــی شناســنامه و کارت ملــی ،تصویــر آخریــن مــدرک تحصیلــی و حکــم کارگزینــی ،تکمیل فرم
کاندیــدای عضویــت در ســمت هیــات مدیــره و بازرســی ارائــه گواهــی بــرگ عــدم ســوء پیشــینه

سرپرست اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان چایپاره مهرداد نصیری
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«آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول»

نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرایــی بــه کالســه  9609981820200400بــه شــماره بایگانــی  971274شــعبه اجــرای
احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان آســتارا آقــای محمــود حســینجانی و خانــم حمیــده ارجمنــدی خطبــه ســرا بــه
تادیــه بابــت اصلــی خواســته و خســارت تاخیــر تادیــه ،هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل در حــق آقــای یاشــار
ســلطانمردای محکــوم گردیــده اســت و در راســتای عملیــات اجــرای حکــم ســهم االرث محکــوم آقــای محمــود
حســینجانی بــه مشــخصات ذیــل توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت لهــذا در اجــرای مــواد  137و  140قانــون اجــرای
احــکام مدنــی در جهــت تادیــه محکــوم بــه ملــک موصــوف در تاریــخ  1398/03/05روز یکشــنبه ســاعت  11صبــح در
دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بنــدر آســتارا از طریــق مزایــده بــه فــروش خواهــد رســید
قیمــت فــروش پایــه از بهــای ارزیابــی شــروع شــده و بــه کســی باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد فروختــه خواهد شــد
 10درصــد مبلــغ پیشــنهادی از برنــده مزایــده فــی المجلــس اخــذ و مشــار الیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه
نســبت بــه پرداخــت مــا بقــی ثمــن معاملــه اقــدام در غیــر اینصــورت  10درصــد پرداختــی بــه نفع صنــدوق دولــت ضبط
و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد متقاضیــان مــی تواننــد در صــورت تمایــل  5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه
مراجعــه تــا موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده فراهــم گــردد .مشــخصات ملــک موضــوع فــروش -1 :ششــدانگ یکبابخانــه
باغچــه بشــماره پــالک  2428باقیمانــده بــه مســاحت عرصــه  338/60متــر مربــع واقــع در بــر غربــی خیابــان فارابــی
آســتارا -مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان مســکونی قدیــم االحــداث یــک طبقــه بــا قدمــت ســاخت بــاالی  40ســال
-2ســهم االرث آقــای محمــود حســینجانی از مــورث خــود در پــالک موصــوف مطابــق گواهــی انحصــار وراثــت و توافــق
بیــن وراث عبارتســت از  2ســهم مشــاع از  11ســهم مشــاع ششــدانگ عرصــه و اعیــان کــه بــا لحــاظ تعلــق ســدس ســهم
دختــر متوفــی بــه مــادر و تقســیم آن بیــن وراث حیــن الفــوت مــادر (شــامل  5فرزنــد ذکــور ذینفــع) حــدود  62/5متــر
مربــع بصــورت مشــاعی از عرصــه و اعیــان پــالک مذکــور مــی باشــد -3.ملــک مــورد کارشناســی دارای بر تجاری مشــرف
بــه خیابــان فارابــی بــوده و برابــر بررســی هــای انجــام شــده از جهــات شــمالی و شــرقی از ناحیــه عرصــه و اعیــان دارای
اصالحــی بمنظــور تعریــض شــارع مــی باشــد .نظریــه کارشناســی :بــا عنایــت به مــوارد مشــروحه بــاال و موقعیــت مکانی و
جغرافیایــی ملــک مــورد نظــر و بــا توجــه بــه کاربــری تجــاری مســکونی ارزش ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــالک موصوف
بــدون لحــاظ میــزان عقــب نشــینی و در وضعیــت موجــود بــه مبلــغ  30/000/000/000ریــال و ارزش ســهم االرث
توقیفــی متعلــق بــه آقــای محمــود حســینجانی (محکــوم علیــه) بــه مقــدار حــدود  62/5متــر مربــع مشــاع از ششــدانگ
عرصــه و اعیــان پــالک مذکــور در وضعیــت حاظــر بــه مبلــغ  5/500/000/000ریال (پنــج میلیــارد و پانصد ریــال ) برآورد
مــی گــردد * .ارزش امــالک مذکــور کــه توســط کارشــناس دادگســتری بــرآورد شــده و قیمــت پایه محســوب مــی گردد.
*الزم بــه ذکــر اســت کــه کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال امتیــازات مــورد مزایــده بــر عهــده خریــدار خواهــد بــود.

داد ورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندر آستارا – خدادادی
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آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای صفــر حمــزه زاده بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده در دفتــر خانــه اســناد رســمی شــماره99
نمیــن درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده ومدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک
8384فرعــی از 417اصلــی واقــع در نمیــن بخــش ســه اردبیــل بنامبــرده ثبــت وصــادر شــده کــه بــه علــت
نامعلــوم مفقــود گردیــده وپــس از جســتجوی کامــل پیــدا نشــده اســت لــذا باســتناد ماده120آییــن نامــه قانــون
ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی ومتذکــر میگــردد هرکســی نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام
داده ویــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایــد ظــرف ده روز پــس از انتشــار ایــن اگهــی بــه
ثبــت محــل مراجعــه واصــل ســند مالکیــت بــا ســند معاملــه رســمی تســلیم نماید بدیهــی اســت در صــورت عدم
وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر یــا وصــول اعتــراض بــدون ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی اداره ثبــت
نمیــن نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی وتســلیم آن بــه متقاضــی اقــدام خواهــد نمــود.

جمشید مولوی – رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نمین
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مفقودی زنجان ( نوبت اول )

گواهینامــه موقــت پایــان تحصیــات بــه شــماره  50805بــه تاریــخ  1394/05/10رشــته مدیریــت بازرگانــی –
بازاریابــی مقطــع کارشناســی ارشــد ناپیوســته دانشــگاه آزاد اســامی واحــد زنجــان بنــام رســول ژالــه عبدالهــی
1943
فرزنــد ناصــر بــه کدملــی  4280612447مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

مفقودی

پروانــه بهــره بــرداری پــروار بنــدی گوســاله بــه شــماره  91344مورخــه  87/4/5از شهرســتان صومعه ســرا متعقل
2488
بــه آقــای تقــی جهاندیــده مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

وکالــت نامــه رســمی اینجانــب حبیــب الــه علیمــرادی منبــی بــر فــروش خــودروی ســواری پرایــد  132از دفتــر خانه
رســمی  74گــوراب زرمیــخ بــه شــماره  87144مورخــه  98/2/2مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد2489 .

مفقودی

ســند کمپانــی خــودروی ســواری ولیکــس تیپC30بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل 1393بــه
شــماره انتظامــی  67<698ایــران  72-و شــماره موتورGW4G151401042963وبــه شــماره شاســی
2490
NA6NF2118EC002491مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

ســند فــروش و شناســنامه مالکیــت و کارت خــودرو کمپرســی آمیکــو مــدل  1385بــه رنــگ ســفید و بــه شــماره
انتظامی 644س  -11ایران  56-و شــماره موتور  770950و به شــماره شاســیNA2B2JMD46A000499متعلق
2492
بــه دهیــاری لیســار محلــه مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و کارت خــودروی ســواری ولیکــس تیپC30بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل 1393بــه
شــماره انتظامــی  67<698ایــران  72-و شــماره موتورGW4G151401042963وبــه شــماره شاســی
2491
NA6NF2118EC002491مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری ســایپا تیپ132SEبــه رنــگ ســفید – روغنــی بــه شــماره انتظامــی  466و
 26ایــران  78و مــدل  1393و بــه شــماره موتور  5215839و به شــماره شاســیNAS421100E1165659متعلق
2493
بــه آقــای علــی فکــری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری هــاچ بــک سیســتم جــک تیــپAT-S5
مــدل  1396بــه رنــگ مشــکی متالیــک بــه شــماره انتظامــی 587س  -62ایــران  46و شــماره موتــور
HFC4GA31DH0015020وبــه شــماره شاســیNAKSH7322HB150436متعلق بــه آقــای محمــد
2494
نصیــری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری سیســتم رنــو تیــپ  L90لــوگان مــدل  1396بــه رنگ مشــکی
متالیــک بــه شــماره انتظامــی  265122ایــران  46-بــه شــماره شاســیNAPLSRALDH1297006و شــماره موتــور
R185521-K4MA690متعلــق بــه خانــم شــیوا پاکبــاز قاضیانــی مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط می باشــد2495.

مفقودی

اینجانــب مهیــار خانــی پــور شــیراز مالک خــودرو وانــت پیــکان بــه شــماره شاســیNAA46AA19G073416و
شــماره موتــور  11488026930بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده
ام .لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودرو مذکــور دارد ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقــی شــرکت
ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه
 1مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد2496 .

مفقودی

بــرگ ســبز خــودرو پرایــد مــدل  1389بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه نــام تقــی بیــگ وردیلــو بــه شــماره انتظامــی
871ط  34ایــران  88و بــه شــماره موتــور  3680046و بــه شــماره شاســیS1412289646108مفقود و از درجــه
2481
اعتبــار ســاقط گردیــده اســت.

مفقودی

گواهینامــه موقــت پایــان تحصیــات بــه شــماره  1/601مــورخ  1393/12/10متعلــق بــه آقــای مهــدی بیــدار بــه
شــماره شناســنامه  921از موسســه آمــوزش عالــی غیــر انتفاعــی هاتــف زاهــدان در مقطــع کارشناســی ناپیوســته
رشــته تکنولــوژی بــرق – قــدرت مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

زاهدان

2497

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 رای شــماره  1397/11/10 -139760318008004366هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی علــی زاهــد دوســت فرزنــد احمــد علــی بشــماره شناســنامه  47صــادره از
رودســر در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  403/44متــر مربــع
بــه شــماره پــالک  655فرعــی مجــزی از  79فرعــی قســمتی از قطعــه  40تفکیکــی از  73اصلــی واقــع در کالــه
بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتــراض 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 داد خواســت خــود را بــه
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/2/11 :تاریخ انتشار نوبت دوم1398/02/25 :

1951

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودسر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت تعاونی تامین نیاز کامیونداران خود راننده قره ضیاءالدین

جلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده نوبــت اول شــرکت تعاونــی تامیــن نیــاز خــود راننــده
کامیونــداران قــره ضیــا الدیــن در ســاعت  11صبــح روز پنــج شــنبه مــورخ  1398/03/16در محــل کانــون
فرهنگــی شــهید آقــا پــور واقــع در انقــالب روبــروی حــوزه شــهری ســپاه پاســداران تشــکیل مــی گــردد از
عمــوم اعضــای محتــرم شــرکت دعــوت مــی شــود جهــت اتخــاذ تصمیــم راجــع بــه موضوعــات ذیــل در روز و
ســاعت مقــرر در محــل تعییــن شــده حضــور بهــم رســانند و بــا توجــه بــه مفــاد اساســنامه وکالی خــود راکتبــا
معرفــی نماینــد .الزم بــه توضیــح اینکــه بــر اســاس مفــاد مــاده  19آئیــن نامــه نحــوه تشــکیل مجامــع عمومــی
در صورتیکــه حضــور عضــوی در مجمــع میســر نباشــد مــی توانــد حــق رای خــود را بــه موجــب وکالتنامــه بــه
عضــو دیگــر یــا نماینــده تــام االختیــار از میــان اعضــا یــا غیــر اعضــا واگــذار نمایــد در اینصــورت هــر عضــو
شــرکت مــی تواندعــالوه بــر رای خــود حداکثــر ســه رای بــا وکالــت و هــر شــخص غیــر عضــو تنهــا یــک رای
بــا وکالــت داشــته باشــد .و کلیــه وکالتنامــه هــا بایســتی قبــل از تشــکیل مجمــع توســط بازرســین تعاونــی
بررســی و تاییــد گــردد .دستورجلســه:
اســتماع گــزارش هیــات مدیــره و بازرســان شــرکت -2 .طــرح و تصویــب صورتهــای مــای ســال مالــی -3 1397
اتخــاذ تصمیــم نســبت به ســود ســال مالــی  -4 1397طــرح و تصویــب گــزارش تغییرات ســرمایه در ســال 1397
 -5طــرح و تصویــب بودجــه در ســال  -6 1398انتخــاب بازرســان اصلــی و علــی البــدل بمــدت یــک ســال و بــه
علــت اتمــام ماموریــت  -7بررســی و رفــع موانــع و مشــکالت شــرکت منجملــه ســاخت و تفکیــک انباری(مغــازه).
ضمنــا داوطلبــان ســمت بازرســی الزم اســت حداکثــر یــک هفتــه بعــد از انتشــار آگهی دعــوت مجمع در خواســت
مربوطــه بــه داوطلبــی خــود را بهمــراه مــدارک ذیــل به دفتــر شــرکت ارائه فرماینــد .مــدارک :شناســنامه – کارت
ملــی – مــدرک تحصیلــی – تکمیــل فــرم مربوطــه -گواهــی عــدم ســوء پیشــینه و عــدم اعتیاد
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«آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول»

در راســتای اجــرای پرونــده  980029شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان آســتارا محکــوم
علیــه حمدالــه قلــی زاده گیــوی فرزنــد عبــاس و حســین دارا فرزنــد محمــد علــی محکــوم مســتند بــه پرداخــت
 7/176/549/600ریــال در حــق آقــای حســین محمــدی و مبلــغ  350/880/000ریــال در حــق دولــت و در
راســتای اجــرای پرونــده ،امــالک بــه مشــخصات ذیــل توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت لهــذا در جهــت تادیــه
محکــوم بــه ،امــالک موصــوف در تاریــخ  98/03/11ســاعت  10صبــح در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی
دادگســتری شهرســتان آســتارا از طریــق مزایــده بــه فــروش خواهــد رســید قیمــت فــروش پایــه از بهــای ارزیابــی
شــروع شــده و بــه کســی باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد فروختــه خواهــد شــد  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی
از برنــده مزایــده فــی المجلــس اخــذ و مشــار الیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه نســبت بــه پرداخــت مــا
بقــی ثمــن معاملــه اقــدام در غیــر اینصــورت  10درصــد پرداختــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدید
خواهــد شــد متقاضیــان مــی تواننــد در صــورت تمایــل  5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه مراجعــه تــا
موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده فراهــم گــردد .مشــخصات ملــک موضــوع فروش:الــف  6-دانــگ یــک قطعــه عرصــه
بــه مســاحت  305/9متــر مربــع بــه شــماره پــالک  38فرعــی از  2033اصلــی واقــع در آســتارا بخــش  31گیــالن
ملــک فاقــد اعیانــی مــی باشــد قیمــت ملــک  1/500/000/000ریــال مــی باشــد **ب 6 -دانــگ یــک قطعــه
عرصــه بــه مســاحت  337/34متــر مربــع بــه شــماره پــالک  28فرعــی از  2033اصلــی واقــع در آســتارا بخــش
 31گیــالن ملــک فاقــد اعیانــی مــی باشــد قیمــت ملــک  1/700/000/000ریــال مــی باشــد **.ج 6-دانــگ یــک
قطعــه عرصــه بــه مســاحت  39/42متــر مربــع بــه شــماره پــالک  43فرعــی از  2033اصلــی واقــع در آســتارا بخش
 31گیــالن ملــک فاقــد اعیانــی مــی باشــد .قیمــت ملــک  200/000/000ریــال میباشــد **.د 6 -دانــگ یــک
قطعــه عرصــه بــه مســاحت  270/59متــر مربــع بــه شــماره پــالک  22فرعــی از  2033اصلــی واقــع در آســتارا
بخــش  31گیــالن ملــک فاقــد اعیانــی مــی باشــد .قیمــت ملــک  1/350/000/000ریــال مــی باشــد **.ط – 6
دانــگ یــک قطعــه عرصــه بــه مســاحت  207/22متــر مربــع بــه شــماره پــالک  16فرعــی از  2033اصلــی واقــع
در آســتارا بخــش  31گیــالن ملــک فاقــد اعیانــی مــی باشــد .قیمــت ملــک  1/100/000/000ریــال می باشــد**.
و –  6دانــگ یــک قطعــه عرصــه بــه مســاحت  268متــر مربــع بــه شــماره پــالک  32فرعــی از  2033اصلــی واقــع
در آســتارا بخــش  31گیــالن ملــک فاقــد اعیانــی مــی باشــد .قیمــت ملــک  1/340/000/000ریــال مــی باشــد.
*ارش کلیــه امــالک جمعــا  7/190/000/000ریــال از نظــر کارشناســی دادگســتری تعییــن گردیده اســت * الزم
بــه ذکــر اســت کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال بــر عهــده خریــدار خواهــد بــود.

داورز :شعبه اجرای احکم مدنی دادگستری شهرستان آستارا – شهرام سلیم زاده 2486

اخطاریه دفتر خانه

مخاطــب :آقــای جابــر رضائــی شــغل :آزاد اقامتــگاه و آدرس مجهــول المــکان موضــوع :آقــای جابــر رضائــی
اوجقــاز در راســتای اجــرای حکــم قطعــی  970155مــورخ  98/2/3شــعبه یکــم دادگاه خانــواده رشــت مبنــی بــر
ثبــت طــالق بــه در خواســت همســر شــما خانــم مریــم شــرفی مصطفالــو لــذا شــما پــس از رویــت اخطــار اول
یکمــاه فرصــت داریــد جهــت ثبــت طــالق بــه دفتــر خانــه شــماره  31طــالق رشــت واقــع در چهــار راه میکائیــل
کوچــه اســتقامت مراجعــه نمائیــد.
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سردفتر طالق شماره  31رشت

اگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهــان :اهلل بخــش الیقــی ســوخته فرزنــد محمــد رضــا وخانــم طوبــی فتحــی زاده فرزنــد جــان مــراد هــردو بــه نشــانی
لــردگان خ 17شــهریورروبه روی دادگســتری خوانــده :خانــم مهرافــروز خســروی مجهــول المکان خواســته ابطــال کلیه نقل
وانتقــاالت عــادی ورســمی پرونــده کاســه 960906:شــعبه ســوم دادگاه عمومــی حقوقــی لــردگان خواهان دادخواســتی به
طرفیــت خوانــده بــه خواســته ابطــال کلیــه نقــل وانتقــاالت عادی ورســمی تقدیــم دادگاههــای عمومی شهرســتان لــردگان
نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه ســوم دادگاه عمومــی حقوقــی دادگســتری شهرســتان لــردگان واقــع درشهرســتان
لــردگان خ  17شــهریور ارجــاع وبــه کاســه پرونــده 960906ع3ثبــت گردیــده ووقــت رســیدگی ان  1398/4/22ســاعت
8/30صبــح تعییــن شــده اســت بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده ودرخواســت خواهــان وبــه تجویزمــاده 73
قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی وانقــاب درامورمدنــی ودســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت دریکــی ازجرایــد
کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود تــا خوانــده پــس ازنشــراگهی واطــاع ازمفــادان بــه دادگاه مراجعــه وضمــن اعــام نشــانی
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت وضمائــم را دریافــت ودروقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضرگــردد73

مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی لردگان احسان بامیری
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رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای حســین هاشــم زاده کلــواری دارای شناســنامه شــماره  4660087832بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه
980045ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی محمــد
هاشــم زاده بشناســنامه 6329890005در تاریــخ  1396/10/1اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه
حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه -1داریــوش هاشــم زاده کلــواری ف علــی محمــد بــه ش ش  36متولــد
ســال 1363نســبت دخترمتوفــی -2ملــک محمــد هاشــم زاده کلــواری ف علــی محمــد بــه ش ش  94متولد ســال
1366نســبت پســرمتوفی -3ایمــان هاشــم زاده کلــواری ف علــی محمــد بــه ش ش 4660021128متولــد ســال
1368نســبت پســرمتوفی -4حســین هاشــم زاده کلــواری ف علــی محمــد بــه ش ش 4660087836متولــد ســال
1369نســبت پســرمتوفی -5زبیــده هاشــم زاده کلــواری ف علــی محمــد به ش ش  954متولد ســال 1363نســبت
دخترمتوفــی  -6زهــره هاشــم زاده کلــواری ف علــی محمــد بــه ش ش  28متولــد ســال 1360نســبت دخترمتوفی
-7همیــن بــس هاشــم زاده کلــواری ف ولــی بــه ش ش  225متولــد سال1322نســبت مادرمتوفــی -8فاطمــه
قاســمی کلــواری ف عزیزالــه بــه ش ش  329متولــد  1345نســبت همســرمتوفی اینــک بــا انجــام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نماید تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفی نزد
اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد74

رئیس شورای حل اختالف شهرمال خلیفه یحی علوی
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دادنامه

پرونــده کاســه 9709983858100729شــورای حــل اختــاف شــماره 1شــهرآلونی تصمیــم نهایــی شــماره
9809973858100091خواهــان آقــای ســلمان حبیبــی بردبــری فرزنــد ناصــر به نشــانی اســتان چهارمحــال وبختیاری
شهرســتان لــردگان لــردگان خانمیــرزا روســتای بردبــر خوانــده اقــای ســید جــال علــوی زاده فرزنــد ســید حســن
بــه نشــانی اســتان چهارمحــال وبختیــاری شهرســتان لــردگان بخــش خانمیــرزا شهرســتان لــردگان مجهــول المــکان
خواســته اســترداد مبلــغ بنــام خــدا بــه تاریــخ فــوق دروقــت فــوق العــاده جلســه شــعبه اول شــورای حــل اختــاف
بخــش خانمیــرزا بتصــدی اینجانــب امضــا کنــده ذیــل تشــکیل شــده وپرونــده پیوســت تحــت نظــر اســت بــا ماحظــه
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی اعــام وبــه شــرح ذیــل رای صادرمــی شــود رای قاضــی شــورا درایــن پرونــده آقــای
ســلمان حبیبــی بردبــری فرزنــد ناصــر دادخواســتی بطرفیــت آقــای ســید جــال علــوی زاده فرزنــد ســید حســن
بخواســته صــدور قــرار تامیــن خواســته نظربــه اینکــه خواهــان علــی رغــم ابــاغ 9810103858100196خســارت
احتمالــی را واریزننمــوده فلــذا مســتندا بــه مــاده 108و 119قانــون ائیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی وانقــاب
درامورمدنــی مصــوب  1379قــراررد دادخواســت صادرواعــام مــی نمایــد رای قطعــی اســت درخصــوص خواســته مطالبه
30000000ریــال بابــت اصــل خواســته وهزنیــه وخســارت دادرســی بــا بررســی جمیــع اوراق ومحتویــات پرونــده وبــا
توجــه بــه اســتعام واصلــه ازبانــک قوامیــن واینکــه هرکــس مالــی بــه دیگــری بدهــد ظاهردرعــدم تبــرع اســت ودلیلــی
ازســوی خوانــده مبنــی بــر مدیــون بــودن خواهــان بــه ایشــان ارائــه نشــده اســت دعــوای خواهــان وارد دانســته مــی
شــود وباســتنادماده مــاده 265قانــون مدنــی مــواد  198و515و 519قانــون لئیــن دادرســی مدنــی حکــم برمحکومیــت
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 30000000ریــال بابــت اصــل خواســته 1405000ریال بابــت هزینــه دادرســی وتاخیرتادیه
ازتاریــخ دادخواســت  97/9/24صادرمــی شــود رای صــادره غیابــی وبــه مــدت  20روز پــس ازابــاغ قابــل واخواهــی
درایــن شــورا وبــه مــدت  20روز پــس ازابــاغ قابــل تجدیــد نظرخواهــی دردادگاه عمومــی وبخــش خانمیرزامی باشــد75

قاضی شورای حل اختالف شماره 1شهرالونی لردگان
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آگهــی تغییــرات شــرکت میــاد بــرج پاســارگاد شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  1982و شناســه ملــی  10300044428بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/12/13تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  -1 :اعضــاء هیئــت مدیــره و ســمت آنها تــا تاریــخ 1399/12/13بشــرح
ذیــل تعییــن گردیدنــد  - .احســان حــق نظــری بشــماره ملــی 4500838880
بســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره  -ماهان آزادپــور بشــماره ملــی 0061415308
بســمت عضوهیئــت مدیــره - ،شــمس الملــوک حــق نظــری بشــماره ملــی
 4500800506بســمت عضوهیئــت مدیــره  -عدنــان حــق نظــر بشــماره ملــی
4539313320بســمت مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره -2حشــمت الــه رضائی
بــه شــماره ملــی  4501072717بســمت بــازرس اصلــی و شــهرام گراونــدی بــه
شــماره ملــی  4539941062بســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال
مالــی تعییــن گردیدنــد -3.روزنامــه کثیــر االنتشــار اطاعــات جهــت نشــر آگهــی
هــای شــرکت تعییــن گردید -4 .کلیــه اســناد و اوراق بهــادار بانکــی وتعهدآورازقبیل
چــک وســفته وبــرات وعقوداســامی و ســایر نامــه هــای اداری بامضــاء مدیــر عامــل
یــا نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم (2504 )466389

