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رونوشت اگهی حصر وراثت
خانم صغری ضربیان نژادی دارای شناسنامه شماره  ۵۹۲به شرح دادخواست به
کالسه  ۸۲.۹۸از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان موال توزی به شماره شناسنامه  ۶۹۳در تاریخ  ۱۳۹۸.۲.۲۰در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -۱:متقاضی گواهی حصر
وراثت فرزند امامقلی به ش ش  ۵۹۲ت ت  ۱۳۵۶صادره از بویر احمد همسر متوفی-۲
عرفان توزی فرزند موال به ش ش  ۶۸۸۰۰۰۵۰۳۹و ت ت  ۱۳۷۸صادره از لردگان فرزند
متوفی -۳سجاد توزی فرزند موال به ش ش  ۶۸۸۰۰۵۷۳۷۳و ت  ۱۳۸۵صادره از بویر
احمد فزند متوفی -۴ابراهیم توزی فرزند موال به ش ش  ۶۸۸۰۰۸۸۲۵۲و ت ت ۱۳۸۸
صادره از بویر احمد فرزند متوفی -۵حسین توزی فرزند موال به ش ش  ۶۸۸۰۱۵۹۳۹۷و
ت ت  ۱۳۹۶صادره از بویر احمد فرزند متوفی -۶خاتون شوکتی زاده فرزند یاری به ش
ش  ۲۵۱و ت ت  ۱۳۲۴صادره از بویر احمد مادر متوفی  .اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد
رحمت اال پایاب رئیس شورای حل اختالف شهر پاتاوه
آگهی مزایده مال منقول
به موجب پرونده اجرائی  ))9509987430700137(( 971887شورای حل اختالف
یاسوج محکوم له آقای صفا علی پور گهر تقاضای مزایده اموال توقیفی محکوم علیه آقای
جمشید دانشی مفرد را نموده است که میزان محکومیت به مبلغ  33298158ریال بابت
محکوم به (اصل خواسته) و خسارات دادرسی در حق محکوم له و مبلغ 935000ریال بابت
حق االجراء (هزینه های اجرائی صندوق دولت) می باشد.
اینک برابر ماده  118قانون اجرای احکام مدنی از طریق آگهی مزایده در یکی از روزنامه
های کثیر االنتشار سراسری(م 72/ق.ا.ا.م)برای یک نوبت در روزنامه منتشر میشود اعالم
میگردد در فاصله حداقل ده روز از تاریخ نشر آگهی و حداکثر یک ماه بعد از نشر به شرح
زیر مزایده ای برگزار خواهد شد .لذا برابر ماده  126ق.ا.ا.م متقاضیان می توانند در مدت
پنج روز قبل از تاریخ مزایده به واحد اجرای احکام مراجعه تا ضمن مالحضه مال توقیفی
اطالعات الزم را بدست آورند .برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و ده
درصد بهاء را فی ما بین المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال
را در مدت  30روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نمایند(در صورت عدم پرداخت مابقی
قیمت-ده درصد سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد).
بر اساس نظر کارشناسی قیمت پایه برای شروع مزایده  52000000ریال می باشد و محل
انجام فروش یاسوج خیابان سردار جنگل شمالی مجتمع شورای حل اختالف بویراحمد-
واحد اجرای احکام شورا یم باشد.و تاریخ مزایده مورخه  98/3/28روز سه شنبه از ساعت
 10تا ساعت  12برگزار می شود.این مزایده در نوبت اول برگزار می شود.
نوع و مشخصات مال توقیف شده (توصیف اجمالی)دو تخته فرش 12متری 4*3
700شانه با تراکم  2550درجه یک دستباف گونه 10رنگ کاشان رنگ کرم از قرار هرتخته فرش 26000000ریال
خدابخش روزبه-مدیردفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف بویراحمد(یاسوج)
سند کمپانی ،برگ سبز وانت نیسان رنگ آبی مدل  1386به شماره پالک 522-49ب79
به شماره موتور  365687و شماره شاسی J052455به نام ریحان جواد پور مفقود وفاقد
اعتبارمیباشد.
سند خودروی سواری پژو پارس  PARS SXU7مدل  ۱۳۹۳به رنگ سفید روغنی به
شماره موتور124K0537889   به شماره شاسی  NAAN01CA2EH153891به شماره
پالک  ۳۱ج  ۴۲۴ایران  ۴۹به نام مجید آبرود مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد .

آگهی مزایده اموال غیر منقول« مرحله دوم»

نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرایــی بــه کالســه بــه شــماره بایگانــی  970400شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری
شهرســتان آســتارا در راســتای عملیــات اجــرای اجرائیــه بــه شــماره  9510421820800337مــازاد پــالک ملــک بــه
مشــخصات ذیــل بنــام یوســف فیــض یــاب توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت لهــذا در اجــرای مــواد  137و  140قانــون
اجــرای احــکام مدنــی در جهــت تادیــه محکــوم بــه در حــق خانــم ماریــا موســوی مــازاد پــالک ملــک موصــوف در
تاریــخ  1398/03/26ســاعت  9:00الــی  9:30صبــح در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بندر
آســتارا از طریــق مزایــده بفــروش خواهــد رســید قیمــت فــروش پایــه از بهــای ارزیابــی شــروع شــده و بــه کســانی کــه
باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــدو  %10مبلغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنده
مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یکمــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر اینصــورت
ده درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مزایــده تجدیــد مــی گــرد د متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج روز
قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدید آنــان از ملــک مــورد مزایده داده شــود .مشــخصات
ملــک موضــوع فــروش  -1مــازاد ششــدانگ یــک بــاب مغــازه قطعــه ســه تفکیکــی بــه شــماره پــالک ثبتــی  500فرعی
از  1552اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  58فرعــی از اصلــی بخــش  31گیــالن بــه مســاحت  25/99متــر مربــع بــه
آدرس – خیابــان مطهــری روبــروی فروشــگاه کــوروش ســاختمان  5طبقه بــه مبلــغ  780/000/000ریال  -2ششــدانگ
یــک دســتگاه آپارتمــان قطعــه  12تفکیکــی بــه شــماره پــالک  509فرعــی از  1552اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از
 58فرعــی از اصلــی بخــش  31گیــالن بــه مســاحت  82/58متــر مربــع در ســمت شــمالی طبقــه پنجــم فاقــد پارکینگ
بــه قیمــت  1/650/000/000ریــال  -3ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان قطعــه  14تفکیکــی بــه شــماره پــالک ثبتی
 511فرعــی از  1552اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  58فرعــی از اصلــی بخــش  31گیــالن بــه مســاحت  82/58متــر
مربــع در ســمت شــمالی طبقــه ششــم فاقــد پارکینــگ بــه قیمــت  1/650/000/000ریــال  -4ششــدانگ یــک دســتگاه
آپارتمــان قطعــه  15تفکیکــی بــه شــماره پــالک  512فرعــی از  1552اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  58فرعــی از
اصلــی بخــش  31گیــالن بــه مســاحت  83/87مترمربــع در ســمت جنوبــی طبقــه ششــم بانضمــام پارکینگ قطعــه اول
بــه مســاحت  12/5متــر مربــع بــه قیمــت  1/800/000/000ریــال  -5شــش دانــگ یــک دســتگاه آپارتمــان قطعــه 4
تفکیکــی بــه شــماره پــالک ثبتــی  15فرعــی از  1412اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از - 6باقیمانــده فرعــی از اصلــی
بخــش  31گیــالن بــه مســاحت  189/84مترمربــع واقــع در طبقــه اول بــه قیمــت  4/000/000/000ریــال بــه آدرس
خیابــان امــام (تلفــه ســفی) کوچــه شمســی نــژاد  -6ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه پــالک ثبتــی  12فرعــی از 1412
اصلــی واقــع در بخــش  31گیــالن بــه مســاحت  34/57متــر مربــع واقــع در طبقه همکــف بــه قیمــت 1/100/000/000
ریــال بــه آدرس خیابــان امــام (تلــه ســفی) کوچــه شمســی نــژاد  -7ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه پــالک ثبتــی
 13فرعــی از  1412اصلــی واقــع در بخــش  31گیــالن بــه مســاحت  39/84متــر مربــع در طبقــه همکــف بــه قیمــت
 1/200/000/000ریــال بــه آدرس خیابــان امــام (تلــه ســفی ) کوچــه شمســی نــژاد .الزم بــه ذکــر اســت کــه کلیــه
هزینــه هــای نقــل و انتقــال امتیــازات مــورد مزایــده بــر عهــده خریــداری خواهــد بــود.

دادورز اجرای احکام مدین دادگستری شهرستان بندر آستارا -شاهین افشین
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آقــای شــکیال جهانــی جوانمــردی بشناســنامه شــماره 4660504131باســتناد شــهادتنامه وگواهــی فوت ورونوشــت
شناســنامه ورثــه درخواســتی بشــماره 38581تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان
علیرضــا رضایــی جوانمــردی بشناســنامه شــماره 1درتاریــخ جمعــه  19مــرداد  1397درگذشــته وورثــه وی درهنگام
درگذشــت عبارتنــد از -1شــکیال جهانــی جوانمــردی فرزنــد عبدالمحمــد شــماره شناســنامه 4660504131نســیت
بــا متوفــی زوجــه -2فــرح منصــوری فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه  191نســبت بــا متوفــی مــادر  -3محمــد
رضــا رضایــی جوانمــردی فرزنــد میــرزا محمــد شــماره شناســنامه 689نســبت بــا متوفــی پــدر پــس ازتشــریفات
قانونــی ومالحظــه گواهینامــه مالیــات بــرارث شــماره .....ســرانجام درتاریخ1398/3/1دروقــت فــوق العــاده شــعبه
اول حصروراثــت شــورای حــل اختــالف آلونــی بتصــدی امضــا کننــدگان زیــر تشــکیل وپــس ازمالحظــه پرونــده
کارگواهــی مــی نمایــد کــه ورثــه درگذشــته منحصربــه اشــخاص یادشــده دربــاال بــوده ووارث دیگــری نــدارد ودارائی
ان روانشــاد پــس ازپرداخــت وانجــام حقــوق ودیونیکــه برترکــه تعلــق مــی گیــرد بــه صــورت زیــر تقســیم مــی
گردد-1شــکیال جهانــی جوانمــردی (زوجــه)( 1/2یــک دوم)ازکل ماتــرک -2فــرح منصــوری (مــادر)( 1/3یــک ســوم
)ازکل ماتــرک  -3محمــد رضــا رضایــی جوانمــردی (پــدر)( 1/6یــک ششــم )ازکل ماتــرک اعتبــار قانونــی ایــن
گواهینامــه ازحیــث مبلــغ نامحــدود مــی باشــد قابــل درج درروزنامــه اســت وفاقــد اعتباردیگــری اســت 93

قاضی حصروراثت شعبه اول شورای حل اختالف خانمیرزا اسحاق علیدوستی
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خانــم اشــرف فاضلــی چهارمحــال دارای شناســنامه شــماره 4669433393بــه شــرح دادخواســت به کالســه 980096
ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان میرمحمــد علــی موســوی
بشناســنامه  4669642960در تاریــخ  1397/12/2اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت
ان مرحــوم منحصراســت بــه -1اشــرف فاضلــی چهارمحالــی فرزنــد ســید علــی اکبــر ش م 4669433393همســرمتوفی
-2ســیده فرزانــه موســوی فرزنــد میرمحمــد علــی ش م 4660148998فرزنــد متوفــی -3حــداد موســوی سردشــتی
فرزنــد میرمحمــد علــی ش م 4669677586فرزنــد متوفــی -4میرحمیــد موســوی فرزنــد میرمحمــد علــی ش ش 93
فرزنــد متوفــی -5فاطمــه موســوی فرزنــد میرمحمــد علــی ش م 4660284735فرزنــد متوفــی -6زهــرا موســوی فرزنــد
میرمحمــد علــی ش م 4660109191فرزنــد متوفــی -7لیــال موســوی فرزند میرمحمــد علــی ش م 4669906089فرزند
متوفــی -8میرمختــار موســوی فرزنــد میــر محمــد علــی ش م 4669698842فرزنــد متوفــی -9رضــا موســوی فرزنــد
میرمحمــد علــی ش م 4660428796فرزنــد متوفــی -10ســید ابوالحســن موســوی فرزنــد میرمحمــد علــی ش
م 4669691627فرزنــد متوفــی -11زینــب موســوی فرزنــد میرمحمــد علــی ش م 4660355721فرزنــد متوفــی
-12حوریجــان موســوی فرزنــد میرمحمــد علــی ش م 4669186833فرزنــد متوفــی اینــک بــا انجام 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 شــد95
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ابالغیه 980099

مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی حمیــده برازجانی فرزند علی نشــانی اســتان بوشــهر شهرســتان دشســتان شــبانکاره
مجهــول المــکان تاریــخ حضور1398/4/10ســاعت 14:15درخصــوص دعــوی یــزدان فرخــی بــه طرفیــت شــما مبنــی
برالــزام بــه تنظیــم ســند خــودرو دروقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی درایــن شــعبه حاضرشــوید ایــن ابالغیــه بــرای
شــما بــه ســامانه ابــالغ ارســال گردیــده بــه ســامانه ابــالغ مراجعــه کنیــد وبــا اســتفاده از شناســه ورمــز کاربــری خــود
اطالعــات ایــن ابالغیــه وپیوســتهای ان را ازقســمت دریافــت بــا شــماره بــا وارد نمــودن شــماره وتاریــخ صــدور ابالغیــه
دریافــت ومشــاهده کنیــد چنانچــه جهــت ورود بــه ســامانه حســاب کاربــری شناســه ورمــز دریافــت ننمــوده اید جهت
ثبــت نــام بــه یکــی ازدفاتــر خدمــات الکترونیــک قضایــی درصــورت عــدم دسترســی بــه نزدیکتریــن واحــد قضایــی
مراجعــه نماییــد عــدم مراجعــه بــه منزلــه اســتنکاف ازقبــول اوراق قضایــی بــوده وابــالغ محســوب مــی شــود 96
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آگهی مزایده اموال غیر منقول(اسناد رهنی)
بانک کشاورزی شعبه یاسوج به موجب پرونده اجرائی کالسه  9701087و به
استناد اسناد رهنی شماره  94/12/26-15358تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی
شماره  16یاسوج جهت وصول طلب خود به مبلغ 1277363000ریال (یک میلیارد
و دویست و هفتاد وهفت میلیون و سیصد و شصت و سه هزار ریال) تا تاریخ صدور
اجراییه و خسارت تاخیر متعلقه تا روز وصول طلب علیه آقای آرمان کشاورزی فرزند
محمد(بدهکار)و امیرحسین کریم پور فرزند غالم رضا (راهن) اقدام به صدور اجرائیه
نموده که پس از تشکیل پرونده به کالسه فوق در این اداره و ادامه عملیات اجرائی
برابر مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی وبه علت عدم پرداخت بدهی از طرف
بدهکار وبه درخواست بستانکار(وارده به شماره  )98/2/29-98000938مورد وثیقه
که عبارتست از شش دانگ یک باب مغازه تجاری به شماره پالک (729/4112چهار
هزار و یکصد ودوازده فرعی از هفتصد و بیست و نه اصلی)به مساحت  15.85متر
مربع واقع در بخش  26فارس حوزه ثبتی یاسوج ثبت شده ذیل شماره  61190صفحه
 204دفتر جلد  382به نام راهن ثبت وسند صادر گردیده به آدرس یاسوج-میدان

آگهــی تغییــرات شــرکت فجــر مینــای ســبالن شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4966و شناســه ملــی
 10240079574بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ  1397/11/15تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد
 . :الــف) بــه پیشــنهادهیئت مدیــره ومالحظــه گــزارش بــازرس
قانونــی شــرکت دایــر بــر لــزوم افزایــش ســرمایه شــرکت از مبلــغ
 1,400،000,000ریــال بــه مبلــغ  5,000،000,000ریــال منقســم
بــه  100,000ســهم  50,000ریالــی بــا نــام پرداخــت شــده
میباشــد افزایــش یافــت ومبلــغ افزایــش یافتــه برابــر گواهی شــماره
245/0655مورخــه 1397/12/27نــزد بانــک ســینا بحســاب جاری
 24500449664967001واریــز گردیــده اســت  .مــاده مربوطــه در
اساســنامه بشــرح فــوق اصــالح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل ()479391
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7تیر-پاساژکریم پور با حدود اربعه :شماال :دیواریست مشترک به طول  3.92متر به
مغازه قطعه  25شرقا :درب است به طول  4.5متر به راهرو جنوبا :دیواریست مشترک
به طول  3.87متر به مغازه قطعه  27غربا :دیواریست به طول  4.9متر به فضای ملک
مجاور به شماره . 729.944حقوق ارتفاقی ندارد.که طبق نظریه مورخه 1397/12/11
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  1109500000ریال(یک میلیارد و یکصد و نه
میلیون و پانصد هزار ریال)ارزیابی شده و برابر گزارش کارشناسی،اعیانی ساخته شده
ملک مذکور یک باب مغازه دارای اسکلت فلزی با تیرآهن دوبل-سقف تیرچه و بلوک
اجرا شده است.دیوارها با آجر  20سانتی و بدنه دارای اندود سفیدکاری با گچ می
باشد.کف ساختمان موزاییک ساده و سقف دارای اندود سفید کاری می باشد.دیوار
شرقی درب فلزی نصب گردیده که شامل تمام سطوح دیوار می باشد ملک فوق دارای
اشتراک برق مستقل ولی آب و گاز مشترک می باشد.ضمنا بنا به گزارش مامور اجرا
ملک فوق خالی و در اختیار مالک می باشد.پالک فوق االشاره از ساعت  9الی  12روز
سه شنبه مورخ  98/3/28در اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج واقع در خیابان هجرت
 3از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ  1109500000ریال(یک میلیارد
و یکصد و نه میلیون و پانصد هزار ریال)شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا
فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از

آگهــی تغییــرات شــرکت فخــر آذر چایپــاره ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  33و شناســه ملــی  10861906608بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ1398/01/31
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :آقایــان بشــیر مهــدی نــژاد
بــه کــد ملــی ( )4939791777و مهــدی ســعدی نعلبنــدی
بــه کــد ملــی ( )4939921832و قــادر مهــدی نــژاد بــه کــد
ملــی ( )4939406342و خانــم ســکینه حســینی بــه کــد ملــی
( )4939803791بســمت اعضــای اصلــی هیــات مدیــره بــه مــدت
دو ســال انتخــاب شــدند  -2.خانــم فاطمــه پیــر دهقــان بــه کــد
ملــی ( )2032061929بســمت بــازرس اصلــی و آقــای ناصــر
ادیبــی بــه کــد ملــی ( )1709717327بــه ســمت بــازرس علــی
البــدل شــرکت بــه مــدت یــک ســال انتخــاب شــدند -3.روزنامــه
ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن شــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قره ضیاءالدین (2853 )479274

حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود
مازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد
شد و نیم عشر وحق مزایده نقدا وصول می گردد.ضمنا چنانچه روز مزایده مصادف
با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت
و مکان مقرر برگزار خواهد شد.ضمنا برابر نامه شماره وارده 98/2/29-98000938
اعالمی ازطرف بستانکار ملک مورد وثیقه فاقد بیمه می باشد.
تاریخانتشار98/3/5:
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج -حشمت اله زمانی زاده
سندوبرگ سبز سواری پراید مدل ۱۳۹۱به شماره پالک۹۵۳-،۲۴س ۸۴به شماره
موتور ۴۷۶۳۳۶۶و شماره شاسی  NAS11100C1172766بنام رضا فرجی مفقود واز
درجه اعتبار ساقط است.

شرکت تعاونی عام سیمان زرینه شاهین دژ

رونوشت آگهی حصروراثت
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خواهان :عارف احمدپور-به نشانی:بوشهر-کنگان
خوانده:شرکت یوتاتک تدبیر-به نشانی:فاز14پارس جنوبی
خواسته :حقوق ومزایای معوقه-عیدی وپاداش-حق سنوات-حق بیمه
گــردش کار-خواهــان دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده دائــر برمطالبــه مواردبــه شــرح خواســته تقدیم داشــته که
پــس ازثبــت تحــت کالســه فــوق وجــری تشــریفات قانونــی درجلســه مقــرر تحــت رســیدگی واقــع گردیــد فلــذا
مرجــع حــل اختــالف باتوجــه بــه اینکــه دعــوی مطروحــه معدصــدور تشــخیص گردیــده بــه شــرح ذیل مبــادرت
بــه اصــدار رای مــی نماید-رای-درخصــوص رســیدگی بــه دادخواســت اقــای عــارف احمدپــور فرزنــد عبدالحســین
بــه طرفیــت شــرکت یوتاتــک تدبیــر دراجــرای مدلــول مــواد 29و30مقــررات اشــتغال نیروی انســانی بیمــه تامین
اجتماعــی درمناطــق ویــژه اقتصــادی مرجــع رســیدگی ضمــن بررســی ومداقــه درمحتویــات ومندرجــات مضبوط
درپرونــده اطمینــان ازعــدم حصــول ســازش فیمابیــن وبااحراز رابطــه کارگــری وکارفرمایــی موضــوع ماده2مقررات
مذکورفیمابیــن متداعییــن ازتاریــخ 1396/04/19لغایــت 1397/04/31باامعــان نظربرمــدارک مضبــوط درپرونــده
خواهــان را مســتحق دریافــت مزایــای قانونــی دانســته وخوانــده ی موصــوف رامکلــف مــی نمایــد جمعامبلــغ
106/676/020ریــال بــه شــرح ذیــل دروجــه خواهــان تادیــه وپرداخــت نمایــد -1مبلــغ 75/000/000ریــال بابــت
حقــوق ومزایــای اردیبهشــت خــرداد وتیــر 97باســتناد ماده26مقــررات اشــتغال نیــروی انســانی بیمــه وتامیــن
اجتماعــی درمناطــق ازاد وویژه-2مبلــغ 20/289/320ریــال بابــت عیــدی وپــاداش ایــام کارکــرد باســتناد مــاده
21قانــون تشــکیل واداره مناطــق ویــژه اقتصــادی ناظربــه مــاده واحــده مصــوب 1370/12/06مجلــس شــورای
اســالمی-3مبلغ 11/386/700ریــال بابــت حــق ســنوات ایــام کارکــرد باســتناد ماده21قانــون تشــکیل واداره
مناطــق ویــژه اقتصــادی ناظربرتبصــره 4بندالــف مــاده 8قانــون رفــع برخــی ازموانــع تولیــد وســرمایه گــذاری
صنعتــی مصــوب 1387/08/05مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ضمنــا کارفرمــای مزبــور مکلــف اســت باســتناد
مــاده 21قانــون تشــکیل واداره مناطــق ویــژه اقتصــادی ناظربــه مــاده 148قانــون کاروبراســاس قانــون تامیــن
اجتماعــی نســبت بــه پرداخــت حــق بیمــه معوقــه خواهــان ازتاریــخ 1397/01/01لغایــت 1397/04/31وفــق
محاســبات صنــدوق تامیــن اجتماعــی اقــدام نمایــد ضمنــا درخصــوص حقــوق ومزایــا وحــق بیمــه مــرداد 97بــه
دلیــل عــدم ارائــه مــدارک مســتند مویــد اســتحقاق قــراررد دعوی صــادر واعــالم مــی گرددایــن رای باســتناد ماده
31مقــررات ســبق الذکــر قطعــی والزم االجــرا بــوده ودرصــورت عــدم اجــرای ان توســط محکــوم علیــه ده روز پس
ازابــالغ بــه طرفیــن بوســیله دایــره محتــرم اجــرای احــکام دادگســتری اجراخواهدشــد رای صــادره بــرای اشــخاص
داخــل کشــورظرف مــدت ســه مــاه وافرادمقیــم خــارج ازکشــور ظــرف مــدت شــش مــاه ازتاریــخ ابــالغ دادنامــه ی
قطعــی نــزد دیــوان عدالــت اداری قابــل اعتــراض مــی باشــد م الــف 104

نماینده سازمان/احمددهشته،کارگر/نماینده:عارف احمدپور،کارفرما/نماینده:
شرکت یوتاتک تدبیر
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه9700115

بدینوســیله بــه اقــای متعهــد (متعهــد )ابراهیم کرمــی زاده نــام پــدر :دانیــال تاریــخ تولد1365/06/30شــماره ملی
3540138791شــماره شناســنامه 3540138791بــه نشــانی کاکــی بادولــه ومتعهــد (ضامن)عبدالتــواب محمــود
پــور نــام پــدر محمــد علــی تاریــخ تولد1363/4/10شــماره ملــی 3549767072شــماره شناســنامه 1024بــه
نشــانی کاکــی بادولــه خانه هــای بنیادمســکن پرونده کالســه 9700115کــه ادرس شــماجهت ابــالغ اوراق اجرایی
برابرگــزارش اداره پســت شهرســتان دشــتی شــناخته نگردیــده ابــالغ مــی گــردد کــه برابرمســتندات صدوراجرائیه
قراردادبانکــی شــماره ســند 94872419621تاریــخ ســند 1394/07/04بانــک مربوطــه صــادرات شــعبه کاکــی
موضوعــات الزم االجــرا 174،952،398ریــال (صدوهفتــاد وچهارمیلیــون ونهصدوپنجاه ودوهزاروسیصدونودوهشــت
ریال)ریــال بدهکارمــی باشــید کــه براثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صدوراجرائیــه نمــوده پــس
ازتشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادرو بــه کالســه فــوق درایــن اجراءمطــرح مــی باشــد لذاطبــق مــاده 18و19ائیــن
نامــه اجرائــی مفاداســناد رســمی بشــماابالغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه
محســوب اســت فقــط یــک نوبــت درروزنامــه درج ومنتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت بیســت روز نســبت بــه
پرداخــت بدهــی خوداقــدام ودرغیرایــن صــورت بــدون انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات
علیــه شــماتعقیب خواهدشــدم الــف 176

علی زنگنه نژاد-رئیس اجرای اسنادرسمی خورموج
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آگهی اجرای تبصره  1ماده  105آیین نامه قانون ثبت

بدیــن وســیله اشــعار مــی دارد خانــم مهســا کامیــاب فــرد فرزنــد محمــد مالــک ششــدانگ پــاک ثبتــی 8/3814
واقــع در جعفرآبــاد بخــش بهنــام پازوکــی ورامیــن قصــد حــذف عبــارت بهــای ثمنیــه اعیانــی از ســند مالکیــت
فــوق را دارد و پــس از تقاضــای مشــارالیه مراتــب بــه کارشــناس رســمی دادگســتری آقــای شــاهین قاســمی
بختیــاری ارجــاع و طــی شــماره وارده  97/12/27 -13978561060008496نظریــه ایشــان ارائــه گردیــده اســت
و مبلــغ بهــاء ثمــن اعیــان  10081875ریــال تعییــن و طــی فیــش شــماره  98/1/24 -268308بــه حســاب
ســپرده ثبــت تودیــع گردیــده اســت ،لــذا مالکیــن ثمنیــه اعیــان خانمهــا زریــن تاج خانــم و رقیــه و اختــر جملگی
شــیرکوند همســران مرحــوم محمــد شــیرکوند و یــا اشــخاص حقیقــی ذی حــق جهــت اخــذ ســپرده مذکــور در
اجــرای تبصــره  1ذیــل مــاده  105آییــن نامــه قانــون ثبــت مقتضــی اســت بــه ایــن اداره مراجعــه و در صورتیکــه
مدعــی تضییــع حــق مــی باشــید ظــرف مــدت ســی روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه دادگاه محــل مراجعــه
و گواهــی طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره ارائــه نماییــد در غیــر ایــن صــورت در اجــرای تبصــره  2مــاده فــوق ســند
مالکیــت بــدون اســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیــان بنــام متقاضــی صــادر مــی گــردد 25 .ث  /م الــف

محمد رحیم پور راینی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین

دادنامه مرجع حل اختالف
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری ســمند  LXمــدل  1390بــه شــماره انتظامــی 652ق  -76ایــران 56-
و شــماره موتــور  12490066518بــه شــماره شاســیNARCA1CBVBF241371متعلق بــه آقــای حجــت
2834
حیــدری میــان گســگری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو  405مــدل  1385بــه شــماره انتظامــی  779ه  11ایــران  56-و بــه
شــماره موتــور  12485143440بــه شــماره شاســی  13248640متعقــل بــه آقــای کــورش میرزایــی مفقــود و از
2838
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

ســند کمپانــی خــودرو وانــت دو کابیــن سیســتم مــزدا مــدل  1398بــه شــماره موتــور  FE5651255وبه شــماره
شاســی  NAGDPX2PN12G12589وبــه شــماره پــالک  598 -71ج  44متعلــق بــه اقــای بهمــن عباســی
هفشــجانی فرزنــد صحنعلــی بــه کــد ملــی  4622379491مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2851

2868

شناســنامه و ســند کارخانــه خــودرو ســواری پــژو  405بــه شــماره انتظامــی 227ج 64ایــران  95بــه
شــماره موتــور  12490312959و شــماره شاســی NAAM01CA7CE379760 .مــدل  1390برنــگ نقــره
ای متالیــک بــه نــام نعمــت اهلل شــعلی بــر مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

زاهدان

اقــای منصورمعتمــدی قهفرخــی دارای شناســنامه شــماره74به شــرح دادخواســت بــه کالســه 154/98ازایــن
شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رســول معتمــدی قهفرخــی
بشناســنامه 111در تاریــخ  98/2/22اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم
منحصراســت بــه -1فاطمــه ســمیع فرزنــد فضــل الــه ش ش  191همســرمتوفی  -2منصــور معتمــدی قهفرخــی
فرزنــد رجبعلــی ش ش  74پدرمتوفــی -3کشــورمعتمدی قهفرخــی فرزنــد محمــد علــی ش ش  29مادرمتوفــی
-4حســین معتمــدی قهفرخــی فرزنــد رســول ش ش  4611254372فرزند متوفــی  -5ماهور معتمــدی قهفرخی
فرزنــد رســول ش ش 4611775136فرزنــد متوفــی والغیراینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوررا
یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریخ نشــر اگهی
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد98

شهرکرد

آگهی مزایده (نوبت دوم)

شــرکت تعاونــی عــام ســیمان زرینــه شــاهین دژ (درحــال تصفیــه) در نظــر دارد ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان مســکونی باقیمانــده از
پــالک  1514واقــع در شــاهین دژ خیابــان شــمس تبریــزی دفتــر شــرکت ســیمان زرینــه بمســاحت  227متــر مربــع و زیــر بنــا  307/19متــر
مربــع بــه ارزش پایــه  4148165000ریــال معــادل چهارصــدو چهــارده میلیــون و هشــتصد و شــانزده هــزار هــزارو پانصــد تومــان کــه بــر اســاس
نظریــه هیئــت ســه نفــره کارشناســان رســمی دادگســتری شــاهین دژ طــی نامــه مورخــه  97/11/29اعــالم گردیــده از طریــق مزایــده عمومــی بــا
شــرایط زیــر واگــذار نمایــد:
متقاضیــان میتواننــد از تاریــخ نشــر آگهــی حداکثــر تــا تاریــخ  98/3/15ضمــن بازدیــد از موقعیــت و شــرایط ملــک مذکــور مبلــغ دویســت میلیــون
ریــال ( معــادل بیســت میلیــون تومــان) ودیعــه شــرکت در مزایــده بــه حســاب جــاری شــماره  6409094091نــزد بانــک ملــت شــعبه شــاهین دژ
واریــز و فیــش مربوطــه را بــه همــراه درخواســت خــود حداکثــر تــا آخــر وقــت اداری مورخــه  98/2/15بــه دفتــر شــرکت ســیمان تحویــل و رســید
دریافــت نماینــد( .در صــورت نیــاز بــا شــماره  09141820085آقــای محمدیــان تمــاس گرفتــه شــود )
شرایط:
درخواست خود را در پاکتهای در بسته و بدون قلم خوردگی تحویل دفتر شرکت سیمان زرینه نمایید.
 - 2بازگشــایی پاکتهــای دریافتــی جهــت تعییــن برنــده مزایــده در دفتــر شــرکت در مورخــه  98/3/16راس ســاعت  10صبــح بــا حضــور شــرکت
کننــدگان در مزایــده صــورت خواهــد گرفــت.
-3پــس از اعــالم برنــده در مزایــده هشــتاد درصــد از کل مبلــغ حداکثــر تــا تاریــخ  98/3/25در موقــع تنظیــم مباینامــه از برنــده مزایــده در وجــه
شــرکت دریافــت و مابقــی در موقــع تنظیــم ســند در دفتــر خانــه اســناد رســمی واریــز نماینــد.
-4هزینه های درج آگهی مزایده و نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد.
-5در صورت انصراف نفر اول برنده سپرده وی بنفع شرکت ضبط خواهد شد.
-6هیئــت تصفیــه شــرکت تعاونــی ســیمان زرینــه شــاهین دژ(درحــال تصفیــه) در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار مــی باشــد( .هیئــت تصفیــه
شــرکت تعاونــی عــام ســیمان زرینــه شــاهین دژ (درحــال تصفیــه)) تاریــخ انتشــار 98/3/5

1336

آگهی دعوت اولین جلسه هیات بستانکاران شرکت ایران کنف سهامی خاص

(شــرکت ورشکســته در حــال تصفیــه) بــه شــماره ثبــت  1083و شناســه ملــی 10720121965پیــرو آگهــی
منتشــره در روزنامــه حمایــت در مــورخ  16مهــر  1397مبنــی بــر اعــام ورشکســتگی شــرکت ایــران کنــف برابــر
دادنامــه شــماره  9709981845200194مــورخ  97/3/6صــادره شــعبه دوم دادگاه عمومــی بخــش ســنگر و
تعییــن مدیــر تصفیــه و آگهــی دعــوت از بســتانکاران منتشــره در روزنامــه ابتــکار در مــورخ  12آذر 1397در اجرای
مفــاد مــواد  473-466-462-457بدینوســیله بــا اعــام مراتــب اولیــن جلســه بســتانکاران در ســاعت  11صبــح
روز پنــج شــنبه مــورخ  1398/3/23کــه در محــل دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بخــش ســنگر واقــع در
ســنگر – خ آزادگان دادگســتری ســنگر تشــکیل مــی گــردد .لــذا از کلیــه بســتانکاران و کســانی کــه ادعایــی دارند
و همچنیــن اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه بــا ورشکســته موصــوف مســئولیت تضامنــی داشــته یــا ضامــن او
هســتند دعــوت مــی گــردد تــا در موعــد و محــل مذکــور حضــور بهــم رســانند.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/02/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/05 :

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه بخش سنگر علی حسن نیا

2467

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای ســید محمدرضــا چاوشــی بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه مدعــی گردیــده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  20000متــر مربــع قطعــه  203تفکیکــی پــاک ثبتــی  54فرعــی از  49اصلــی
واقــع در قردیــس بخــش بهنــام پازوکــی بــه شــماره  8847صفحــه  100دفتــر  45بنــام اســداله صحرائــی ثبــت و
ســند بــه شــماره مسلســل  2/557577صــادره گردیــده اســت و برابــر ســند انتقــال قطعــی 87/02/23-102469
دفتــر  2قرچــک بــه ســید محمــد رضــا چاوشــی انتقــال یافتــه اســت بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای
ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت کــه مراتــب برابــر تبصــره  1مــاده  120آئیــن نامــه اصــاح قانــون ثبــت در
یــک نوبــت جهــت اطــاع عمومــی آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا بــودن ســند
مالکیــت در نــزد خــود باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی بــه مــدت  10روز مراتــب را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند
مالکیــت بــه ایــن اداره اعــام و رســید اخــذ نمایــد .بدیهــی اســت در صــورت عــدم اعتــراض در مــدت قانونی طبق
مقــررات ســند مالکیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد .م الــف 9169-

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قرچک رضا النچری

2821

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  139860301051000436هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبــت ملــک قرچــک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی
آقــای طاهــر میزانلــو فرزنــد مســلم بــه شــماره شناســنامه 806صــادره از مشــکین شــهر در ششــدانگ یــک بــاب
ســاختمان بــه مســاحت  40/02متــر مربــع بــه پــاک  666فرعــی از  53اصلــی در قرچــک خریــداری در ازای
ســهم مشــاعی محــرز گردیــده اســت . .لــذا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد
شــد.م الــف 9165-
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/5 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/19 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رضا النچری

2817

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 139760318014000459مــورخ  97/2/29هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد احمــدی بویــه فرزنــد عظیــم بــه شــماره شناســنامه  464صــادره از
املــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  198/38متــر مربــع پــاک 6939
فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از باقیمانــده قریــه از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــان خریــداری از
مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی ســازمان امــوال و امــاک محــرز گردیــده اســت . .لــذا بــه
منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صدور 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 اول 98/3/5 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/19 :

رئیس ثبت اسناد و امالک جعفر اسدی

2832

آگهــی تغییــرات شــرکت کوپــال بتــن شــریف شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  2003و شناســه ملــی  10530462122بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1398/02/17تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد
 -1 :خانــم طیبــه ســاالری زاد بــه شــماره ملــی  2391719027بــه ســمت بازرس
اصلــی و خانــم زینــت شــکرالهی بــه شــماره ملــی  2390016553بــه ســمت
بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی (2855)480183

آگهــی تغییــرات شــرکت کوپــال بتــن شــریف شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبت
 2003و شناســه ملــی  10530462122بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق
العــاده مــورخ 1398/02/17تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :محــل شــرکت در واحد ثبتی
ممســنی بــه آدرس اســتان فــارس  ،شهرســتان ممســنی  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر نــور آبــاد،
مخابــرات  ،خیابــان ش باهنــر  ،کوچــه  4ش باهنــر  ،پــاک  ، 10طبقــه همکــف  -کدپســتی
 7351944695تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی ()480185

2857

آگهــی تغییــرات شــرکت کوپــال بتن شــریف شــرکت ســهامی خــاص به
شــماره ثبت  2003و شناســه ملــی  10530462122به اســتناد صورتجلســه
هیئــت مدیــره مــورخ 1398/02/17تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد  - 1 :ســمت
اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیدنــد :آقای یاســر شــکرالهی
بــه شــماره ملــی  2391704267بــه ســمت عضــو هیــأت مدیــره آقــای
موســی مــرادی بــه شــماره ملــی  2380067031بــه ســمت نایــب رییــس
هیــأت مدیــره آقــای کامــران حســینی بــه شــماره ملــی 2380076111
بــه ســمت رییــس هیــأت مدیــره آقــای رامیــن حســینی بــه شــماره ملــی
 2380178097بــه ســمت مدیــر عامــل و عضــو هیــأت مدیــره بــرای مــدت
باقیمانــده ماموریــت هیــات مدیــره انتخــاب شــدند -2 .دارنــدگان حــق امضا :
کلیــه اوراق و اســناد رســمی و بهــادار و بانکــی و تعهــدآور و قراردادهــا و ســایر
نامــه هــای عــادی و اداری بــه امضــاء مدیرعامــل یــا رییــس هیــأت مدیــره
هرکــدام بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی ()480184

2856

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  139760318014001545مــورخ  97/10/19هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم مهیــا حرفــه املشــی فرزنــد تقــی بشــماره شناســنامه  5488صــادره
از املــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 177/56متــر مربــع پاک
 6810فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه  1211تفکیکــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــان
خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی ســازمان امــوال و امــاک محــرز گردیــده اســت.
 .لــذا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض
داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/5 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/19 :
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/2/28- 9860318020000644هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاچــای تصرفــات
مالکانــه بامعــارض آقــای محمــد ابراهیمــی عــروس فرزنــد شــعبان بشــماره شناســنامه  50صــادره از رودســر و
کدملــی  6319653612بصــورت ششــدانگ یــک بابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  319/31متــر مربع پــاک 177
فرعــی از  153اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قســمتی از قطعــه 1070ار اصلــی مذکــور واقــع در واجــارگاه بخش
 29گیــان خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت برابــر فرم قــرارداد فــروش بنیــاد علوی
بــه شــماره  95/7/27- 94/2/12/7/124826لــذا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند 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 .بدیهی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :یکشنبه  98/3/5تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/19 :
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2833

آگهی فقدان سند مالکیت

اقــای علــی نــوری بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه مدعــی گردیــده کــه ســند مالکیــت دو دانــگ مشــاع از
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  156/68متــر مربــع بــه قطعــه  43تفکیکــی پــاک ثبتــی  224فرعــی
از  46اصلــی در امیــن آبــاد بخــش بهنــام پازوکــی ذیــل ثبــت  25934صفحــه  142دفتــر  219بنــام علــی نــوری
ثبــت و ســند بــه شــماره مسلســل  234536صــادره گردیــده اســت  .و تقاضــای ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده
اســت کــه مراتــب برابــر تبصــره  1مــاده  120آئیــن نامــه اصــاح قانــون ثبــت در یــک نوبــت جهت اطــاع عمومی
آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا بــودن ســند مالکیــت در نــزد خــود باشــد از
تاریــخ نشــر آگهــی بــه مــدت  10روز مراتــب را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره اعــام و
رســید اخــذ نمایــد .بدیهــی اســت در صــورت عــدم اعتــراض در مــدت قانونــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت
المثنــی صــادر خواهــد شــد.م الــف 9173-
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نظــر بــه اینکــه خانــم فاطمــه یوســفی ســوته برابــر وارده شــماره  98/2/14- 139885601051001230بــا تســلیم
دو بــرگ استشــهادیه تاییــدی بــه شــماره  98/2/12-53490دفتــر  10قرچــک و تعهــد نامــه شــماره 124478
 98/2/11دفتــر خانــه مذکــور مدعــی گردیــده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت 200متــر مربــع قطعــه  637تفکیکــی بشــماره  17209فرعــی از  53اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  3161فرعــی
و غیــره از اصلــی مذکــور واقــع در قرچــک جــزء بهنــام پازوکــی قرچــک ذیــل ثبــت شــماره  128064صفحــه 477
دفتــر  354بــه شــماره چاپــی  171141بنــام آقــای ســهیل نبــی صــادر و تســلیم شــده اســت .ســپس تمامــی مــورد
ثبــت برابــر ســند شــماره  81/12/5-40659دفتــر یــک ورامیــن بنــام متقاضــی (خانــم فاطمه یوســفی ســوته) انتقال
یافتــه اســت.بعلت جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت کــه مراتــب برابــر
تبصــره  1مــاده  120آئیــن نامــه اصــاح قانــون ثبــت در یــک نوبــت جهــت اطــاع عمومــی آگهــی مــی گــردد تــا
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا بــودن ســند مالکیــت در نــزد خــود باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی بــه مــدت
 10روز مراتــب را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره اعــام و رســید اخــذ نمایــد .بدیهــی اســت در
صــورت عــدم اعتــراض در مــدت قانونــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد .م الــف 9171-
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آگهی حصر وراثت

خانــم ســیده بیگــم فیاضــی چکوســری بــه شــماره شناســنامه  2461فرزند ســید صــادق از این شــورا در خواســت
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ام البنیــن جعفــر نــژاد فرزنــد معصــوم علــی
در تاریــخ  92/8/27در شهرســتان ســنگر فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده
انــد -1.ســیده بیگــم فیاضــی چکوســری ش ش  2461نــام پــدر ســید صــادق نســبت :فرزنــد  -2ســیده خاتون
فیاضــی چکوســری ش ش  29نــام پــدر :ســید صــادق نســبت :فرزنــد  -3ســیده فاطمــه فیاضــی چکوســری
ش ش  1765نــام پــدر :ســید صــادق نســبت :فرزنــد  -4ســید صدیقــه فیاضــی چکوســری ش ش  237نــام
پــدر :ســید صــادق نســبت :فرزنــد بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری ندارد.اینــک پــس از ماحظــه
دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  9809985272700003مفــاد در خواســت مزبــور
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــکگ مــاه بــه دفتــر شــعبه دوم شــورای حــل اختــاف رشــت تســلیم نمایــد .در غیــر
اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت برابــر در خواســت صــادر خواهــد شــد.
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