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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  139760313008001143مــورخ  1397/12/13هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک پیرانشــهر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای کریــم عزیــزی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه  293صــادره از
پیرانشــهر در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  103/50متــر مربــع پــالک  3648فرعــی از  27اصلــی
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  1887فرعــی از  27اصلــی واقــع در پیرانشــهر خریــداری از آقــای علــی خلیلــی
مالــک رســمی پــالک محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع 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 1398/03/12 :تاریخ انتشار نوبت دوم1398/03/27 :

قائم مقام رئیس واحد ثبتی حبیب الهامی
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندر
سمی (موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئین نامه)

هیــات حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان میاندواب بشــرح زیر تصرفــات مفــروزی و مالکانه
اشــخاص را تائیــد و بــه جهــت عــدم دسترســی بــه مالکیــن مقــرر شــده اســت پــس از نشــر آگهــی ســند مالکیــت
رســمی صــادر و تســلیم گــردد و علیهــذا در اجــرای مــاده  3قانــون مذکــور و آئیــن نامــه اجرایــی آن مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت اطــالع مالکیــن مشــاعی و ســایر صاحبــان حقــوق آگهــی مــی شــود و چنانچه اشــخاص
اعتــراض داشــته باشــند .حداکثــر ظــرف مــدت دو مــاه از انتشــار اولیــن آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را مســتقیما بــه
اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان میانــدواب تســلیم نمــوده و بایــد یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت
اســناد و امــالک دادخواســت بمرجــع ذیصــالح قانونــی تقدیــم نماینــد در غیراینصــورت ســند مالکیــت مــورد تقاضــای
متصــرف بــر اســاس مذلــول رای صــادر در حــدود و مقــرارت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع
مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود -1.رای شــماره  139860313006001733مورخــه 1398/03/07تقاضــای
زینــب انــواری حســن کنــدی مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب خانــه قســمتی از پــالک
 9531فرعــی از یــک اصلــی بخــش  14مراغــه حــوزه ثبتــی میانــدواب خریــداری شــده اســت از بهــرام مختــار نــژاد
پرونــده هیــات  97-1083بــه مســاحت  202/75متــر مربــع کــه بــرای آن پــالک  28605فرعــی تعییــن شــده اســت.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/03/12 :تاریخ انتشار نوبت دوم1398/03/27 :

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک میاندواب قنبر محمدوند
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آگهی نوبتی موضوع ماده 13قانون وماده 13ایین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابــررای شــماره 1398603240340000002مورخــه 1398/1/19هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدســند رســمی مســتقردرواحدثبتی حــوزه ثبــت ملــک جــم تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض اقــای ســهراب حکیمــی فرزندغالمحســین بــه شــماره شناســنامه 58صــادره جــم دریکباب ســاختمان به
مســاحت 337/58مترمربــع پــالک 4534فرعــی از36اصلــی مفــروزی ومجــزی شــده ازپــالک 653فرعــی از36اصلــی
قطعــه ســه بخــش هشــت جــم واقــع درجــم بلواربهارســتان دارای ســندمالکیت کــه ازاقــای رمضــان ذوالفقــاری
خریــداری شــده و تصرفــات محرزگردیــده اســت لذابــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روز
اگهــی میشــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته مــی باشــند مــی
توانندازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهی اســت
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهدشــد
تاریخ انتشارنوبت دوم98/3/27:
تاریخ انتشارنوبت اول98/3/12:

سهراب عمله  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جم
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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  139860318016000116مــورخ  1398/03/07هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک رحیم آبــاد تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای عبــاس نــوروزی ترشــکوهی فرزنــد عقیــل بــه شــماره شناســنامه  133صــادره از رحیــم آبــاد
بــه شــماره ملــی  6319811390در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت  381/44متــر
مربــع پــالک  844فرعــی از  173اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک – فرعــی از  173اصلــی واقــع در قریــه ترشــکوه
خریــداری شــده از مــورد مالکیــت ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت به
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.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/27:تاریخ انتشار نوبت دوم98/04/10 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رحیم اباد محمد جواد مکرم

3437

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

بــا احتــرام آگهــی ابــالغ وقــت دادرســی و دادخواســت ضمائــم بــه کالســه پرونــده  1021 17/6وقــت رســیدگی:
روز دوشــنبه مــورخ  98/4/31ســاعت  9حــوزه ششــم خواهــان  :شــرکت تعاونــی روســتایی انقــالب شــهریار
خوانــده :اســماعیل خانمیرزایی–ابوالفضــل هنــدودری خواســته :مطالبــه خواهان دادخواســتی تســلیم دادگاههای
عمومــی نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه حــل اختــالف ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن شــده
بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه در خواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بتجویــز مــاده  73قانــون آئیــن
دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی می شــود تــا خوانــده از تاریخ
آگهــی الزم شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن خواهــد بــود.م -الــف 6102

شورای حل اختالف حوزه  6شهریار
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آگهــی تغییــرات شــرکت آرویــن بتــون شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  786و شناســه ملــی  10300032664بــه اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1398/03/13تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  -1:ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره تــا تاریخ1400/03/13به
شــرح ذیــل تعییــن گردیدنــد - :احمدرضــا نجفــی بــه شــماره ملــی
 6169944595بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره  -یوســف خانــی بــه
شــماره ملــی  6169916982بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره -
پژمــان نجفــی بــه شــماره ملــی  4490112408بــه ســمت عضوهیئت
مدیــره  -جمــال جمشــیدی بــه شــماره ملــی ( 6169644664خــارج
از اعضــاء هیئــت مدیــره) بســمت مدیرعامــل  2-کلیــه اســناد و اوراق
بهــادار بانکــی وتعهــدآور از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــرات و عقــود
اســامی و ســایر نامــه هــای عــادی و اداری بامضــاء رئیــس هیئــت
مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم ()501509

دوشنبه  27 /خرداد  / 1398شماره 4292
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تاســیس موسســه غیــر تجــاری فرهنگــی قــرآن و عتــرت رضــوان الصالحیــن
درتاریــخ 1398/03/12بــه شــماره ثبــت  742بــه شناســه ملــی 14008373108
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع  :برگــزاری دورههــای آمــوزش عمومــی
قــرآن کریــم بــرای آحــاد جامعــه .برگــزاری نشســت هــا ،محافــل و جشــنواره هــای
قرآنــی برقــراری ارتبــاط بــا مراکــز فرهنگــی و قرآنــی از طریــق مبادلــه خدمــات و
کاالهــای علمــی ،آموزشــی و پژوهشــی در حــوزه علــوم و معــارف قرآنــی .عرضــه
محصــوالت فرهنگــی -قرآنــی متناســب بــا فعالیتهــا و اهــداف مؤسســه .تــاش
بــه منظــور تأمیــن بودجــه مؤسســه از طریــق درآمدهــای ناشــی از فعالیــت هــای
مؤسســه و نیــز از طریــق جلــب کمکهــا و هدایــای دولتــی و مردمــی ،دریافــت وام
یــا موقوفــه هــا .برگــزاری مســابقات قرآنــی و فرهنگــی برگــزاری اردوهــای آموزشــی
*تبصــره :1کلیــه اقدامــات مؤسســه خاصــه فعالیــت هــای منــدرج در ایــن مــاده
بایــد در چارچــوب تدابیــر مقــام معظــم رهبــری مدظلــه العالــی و قوانیــن و مقــررات
موضوعــه کشــور و هماهنــگ بــا سیاســتها ،برنامههــا و ضوابــط هیــأت رســیدگی
انجــام پذیــرد* .تبصــره :2در صورتیکــه انجــام هــر یــک از فعالیــت هــای مذکــور
مطابــق مقــررات قانونــی مســتلزم اخــذ مجــوز الزم از مراجــع ذیصــاح باشــد
مؤسســه نســبت بــه اخــذ مجوزهــای الزم اقــدام مــی نماید.مجــوز97002/1086
/د مــورخ 97/10/04هیــات رســیدگی بــه امــور موسســات فرهنگــی قــرآن و عتــرت
مــدت  :از تاریــخ ثبــت تــا تاریــخ  1398/10/04مرکــز اصلــی  :اســتان کردســتان ،
شهرســتان ســنندج  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســنندج ،ژاندارمــری  ،کوچــه عبیــد
زاکانــی  ،خیابــان ژالــه  ،پــاک  ، 27.001طبقــه همکــف کدپســتی 6616663355
دارایــی موسســه5/0000/000 :ریــال مــی باشــد اولیــن مدیــران  :آقــای زاهــد
مــرادی بــه شــماره ملــی  3732297322و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و
بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای باســط محمــدی بــه
شــماره ملــی  3732624129و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و بــه ســمت نایــب
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم شــها حســین پناهــی قروچــای
بــه شــماره ملــی  5589126691و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و بــه ســمت
مدیرعامــل و بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق
امضــا  :کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد آور بانکــی از قبیــل چــک ،ســفته،
بــرات و اوراق بهــادار و اوراق عــادی و نامــه هــا بــا امضــای مدیرعامــل و مهــر
مؤسســه معتبــر خواهــد بــود .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه
کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای موسســه تعییــن شــد  .بــازرس :خانــم
آراســته حســین پناهــی باکدملــی  3720643158بــه ســمت بــازرس اصلــی بــرای
مــدت دو ســال مالــی ثبــت موضــوع فعالیــت مذکور،بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه
فعالیــت نمــی باشــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (3376)500220

اگهی مزایده اموال غیر منقول – مرحله اول

نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرائــی بــه کالســه  9209981820101136بــه شــماره بایگانــی  980189شــعبه
اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان آســتارا محکــوم علیــه آقــای حاجــی نصیــر زیبــا بطرفیــت
خانــم فریبــا روح پــاک بــا موضــوع دســتور فــروش محکــوم گردیــده اســت و در راســتای عملیــات اجــرای حکــم
 9209971820101277بــه مشــخصات ذیــل ملکــی از محکــوم علیــه توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت لهــذا در
اجــرای مــواد  137و  140قانــون اجــرای احــکام مدنــی در جهــت تادیــه محکــوم بــه ملــک موصــوف در تاریــخ
1398/04/17ســاعت  11صبــح در دفتــر شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بنــدر آســتارا از
طریــق مزایــده بــه فــروش 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  %10مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از
برنــده 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 بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده
داده شــود .مشــخصات ملــک موضــوع فــروش :ملــک مــورد تعرفــه عبــارت اســت از عرصــه و اعیــان خانــه مشــتمل
بــر محوطــه بــه مســاحت  723متــر مربــع بــه شــماره پــالک ثبتــی  3فرعــی از  561اصلــی مفــروز و مجــزی شــده
از یــک فرعــی واقــع در آســتارا بخــش  31گیــالن بــا میــزان مالکیــت مالکیــن مشــاع بشــرح ذیــل :خانــم فریبــا
روح پــاک مالــک  12ســهم مشــاع از  14ســهم ششــدانگ بانضمــام ثمنیــه اعیانــی ششــدانگ آقــای حاجــی نصیــر
زیبــا مالــک  2ســهم مشــاع از  14ســهم ششــدانگ .ملــک بدلیــل قلــت مســاحت غیــر قابــل افــراز و تفکیــک مــی
باشــد ملــک موصــوف و مشــتمل بــر یــک بــاب ســاختمان مســکونی بــا مســاحت زیــر بنــای تقریبــی  105متــر
مربــع فاقــد پروانــه ســاختمانی و یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت تقریبــی  15متــر مربــع مــی باشــد مجمــوع بنــای
اعیانــات موجــود حــدود  120متــر مربــع مــی باشــد ســاختمان مســکونی موجــود در پــالک موصــوف بــا قدمــت
ســاخت بــاالی  30ســال بــا ســاختار مصالــح بنایــی (دیــوار آجــری و کرســی بلــوک ســیمانی ) بــا ســر بنــدی چوبی
و پوشــش ســفال محلــی و نمــای ســیمانی بــا کــف ســازی داخلــی بتونــی و آشــپزخانه و کابینــت فلــزی ســرویس
بهداشــتی و حمــام بــوده و دارای انشــعابات آب بــرق و گاز مــی باشــد ملــک بصــورت دیــوار بلــوک ســیمانی محصور
شــده اســت در زمــان بازدیــد منــزل مســکونی در دســت تعمیــرات و نقاشــی و رنــگ آمیــزی بــوده بــا توجــه بــه
موقعیــت مکانــی و جغرافیایــی ملــک و در نظــر گرفتــن قدمــت ســاختمان و کیفیــت ســاخت و ســاز و استســفار
از مطلعیــن و معتمدیــن و جمیــع مولفــه هــای موثــر در موضــوع قیمــت پایــه ششــدانگ عرصــه و اعیــان بانضمــام
انشــعابات و امتیــازات ملــک موصــوف بــدون در نظــر گرفتن دیــون احتمالی جمعــا بــه مبلــغ  3/500/000/000ریال
معــادل ســیصد و پنجــاه میلیــون تومــان بــرآورد گردیــده اســت ** .قیمــت پایــه که مزایــده از آن شــروع می شــود:
 3/500/000/000ریــال ** الزم بــه ذکــر اســت کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال بــر عهــده خریــدار خواهــد بــود.
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بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه  9700254ششــدانگ یــک بــاب آپارتمــان بــه شــماره پــالک  56فرعــی از
1681مفــروز و مجــزی شــده از  51فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه  5بــه مســاحت  196/15متــر مربــع واقــع در
آســتارا – بلــوار جانبــازان کوچــه ایمانــی کهــن ( کوچــه چهــارم )کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه
 300 -23259دفتــر  166بنــام آقــای فرهــاد روحــی ثبــت و صــادر شــده اســت کــه حــدود و مشــخصات آن
بشــرح ذیــل مــی باشــد:
شــماال در شــش قســمت کــه قســمت ســوم آن شــرقی و قســمت پنجــم آن غربــی اول دیواریســت بطــول 1/10
متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی دوم دیواریســت بطــول  9/54متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی ســوم دیواریســت
بطــول  4/70متــر بــه راه پلــه مشــاعی چهــارم درب و دیواریســت بطــول  4/55متــر بــه راه پلــه مشــاعی پنجــم
دیواریســت بطــول  4/70متــر بــه راه پلــه مشــاعی ششــم دیواریســت بــه طــول  4/91متــر بــه فضــای حیــاط
مشــاعی شــرقا در چهــار قســمت کــه قســمت هــای اول و دوم آن شمالیســت اول دیــوار و پنجــره اســت بطــول
 5/08متــر بــه فضــای معبــر مجــاور دوم دیــوار و پنجــره اســت بطــول  1/71متــر بــه فضــای معبــر مجــاور ســوم
دیــوار و پنجــره اســت قــوس بیرونــی بطــول  2/59متــر بــه فضــای معبــر مجــاور چهــارم دیــوار و پنجــره اســت
بطــول 2/57متــر بــه فضــای معبــر مجــاور جنوبــا در چهــار قســمت اول دیــوار و پنجــره اســت  9/27متــر بــه
فضــای معبــر مجــاور دوم نــرده ای اســت بطــول  1/76متــر بــه فضــای معبــر مجــاور ســوم دیــوار و پنجــره اســت
 7/16بــه فضــای معبــر مجــاور چهــارم دیواریســت بــه طــول  1/11متــر بــه فضــای معبــر مجــاور غربــا در ســه
قســمت اول دیــوار و پنجــره قســمت پیشــرفتگی ســاختمان بطــول  2/84متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی دوم
نــرده ایســت پیشــرفتگی ســاختمان بطــول  3/01متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی .طبــق ســند رهنــی شــماره
 59962دفتــر خانــه  109آســتارا در قبــال مبلــغ  3/854/925/000ریــال در رهــن تعاونــی اعتبــار آزاد ثامن االئمه
(ع) آســتارا قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ چهــار میلیــارد و نهصــد میلیــون ریــال ارزیابی
شــده و پــالک فــوق یــک واحــد از مجتمــع مســکونی احداثــی بــه مســاحت عرصــه  490/25متــر مربع با ســاختار
اســکلت بتــن آرمــه ســقف تیرچــه بلــوک و نمــای ســنگ پــالک و پوشــش شــیروانی بــا ورق فلــزی رنگــی هســت
ســاختمان دارای آسانســور و دوربیــن مــدار بســته و محوطــه ســازی مــی باشــد آپارتمــان فــوق مشــتمل بــر ســه
اتــاق خــواب و هــال و پذیرایــی آشــپزخانه بــا کابینــت  mdfو ســرویس بهداشــتی کامــل و حمــام مــی باشــد کف
ســرامیک دربهــای داخلــی چوبــی و پنجــره هــا از نــوع  pvcاســت سیســتم گرمایــش و ســرمایش و تزئینــات
داخلــی ســقف کاذب و نــور پــردازی مناســب مــی باشــد بــا قدمــت حــدودا  6ســال و دارای انشــعابات آب و بــرق
و گاز مســتقل مــی باشــد کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مدیــون مــی باشــد پــالک فــوق از ســاعت 9
الــی  12روز ســه شــنبه مــورخ  1398/04/31در اداره ثبــت و اســناد و امــالک آســتارا واقــع در خیابــان جمهــوری
اســالمی جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بفــروش مــی رســد .مزایــده از مبلــغ چهار میلیــارد و نهصــد میلیون
ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی
هــای مربــوط بــه آب ،بــرق ،گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده
دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم
قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه
پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق
مزایــده نقــدا وصــوف مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد ،مزایــده روز اداری بعــد از
تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.ضمنا مــازاد پــالک بــه موجــب نامــه شــماره
 96/02/26-5/96اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا در قبــال  1/050/000/000ریــال بازداشــت می باشــد.
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مفقودی

شناســنامه تاکســی پــژو  405بــه شــماره انتظامــی 922ت 12ایــران  85بــه شــماره موتــور  12490009164و
شــماره شاســی  NAANM11CA1BE075433مــدل  1390برنــگ زرد خورشــیدی بــا نــوار شــطرنجی بنــام
غالمعلــی اشــکانی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

زاهدان

3453

آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع غذایــی یاســمین شــرق ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  1474و شناســه ملــی  10760060887بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ  1398/02/25تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 1- :مرکــز اصلــی شــرکت
از :اســتان مازنــدران شهرســتان بهشــهر بــه :اســتان گلســتان  ،شهرســتان بندرگــز  ،بخــش
مرکــزی  ،دهســتان انــزان شــرقی  ،آبــادی شــهرک صنعتــی بندرگــز ،کوچــه (پنجم شــمالی
فــاز ، )2خیابــان تــاش شــرقی  ،پــاک  ، 0قطعــه  ، 84طبقــه همکــف بــه کــد پســتی
 4877185654منتقــل گردیــد و مــاده مربوطــه در اساســنامه بدیــن شــرح اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
3451
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر ()501436

آگهــی تغییــرات شــرکت ســاختمانی بتونیــن شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  721و شناســه ملــی  10610040118بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1398/03/12تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد
 - :موضــوع شــرکت بــه شــرح ذیــل الحــاق یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه
اصــاح گردیــد - :رشــته ســاختمان و ابنیــه :در برگیرنــده امــور پیمانــکاری
مربــوط بــه ســاخت ســاختمانها و ابنیــه عمومــی اعــم از چوبــی ،آجــری،
ســنگی ،بتنــی و فلــزی ،ســازه هــای ســاختمانی ،محوطــه هــای کوچــک ،دیــوار
کشــی اجــرای پیــاده روهــا  -رشــته آب :در برگیرنــده امــور پیمانــکاری مربــوط
بــه بندهــا ،ســدها و نیــروگاه آبــی ،ســازه هــای هیدرولیکــی و تونــل هــای آب،
مخــازن آب و شــبکه هــای توزیــع آب ،تأسیســات و تجهیــزات تصفیــه خانــه
هــای آب و فاضــاب بــزرگ ،خطــوط انتقــال آب ،ایســتگاههای پمپــاژ و فاضــاب
بــزرگ ،شــبکه هــای جمــع آوری و انتقــال فاضــاب ،کانالهــای آب و شــبکه
هــای آبیــاری و زهکشــی ،ســازه هــای دریایــی و ســاحلی ،احــداث حوضچــه هــا
و اســتخرهای پــرورش تکثیــر آبزیــان و عملیــات (ســیویل) تصفیــه خانــه هــای
آب و فاضــاب  -رشــته راه و ترابــری در برگیرنــده امــور پیمانــکاری مربــوط بــه
ســاخت راه هــا نظیــر راه هــای اصلــی و فرعــی ،بزرگــراه هــا ،آزادراه هــا ،راه هــای
ریلــی ،بانــد فــرودگاه ،سیســتم هــای انتقالــی هوایــی پایــه دار ،تونــل هــا ،پــل
هــا ،راههــای زیرزمینــی و سیســتم هــای حمــل و نقــل (تهیــه ،نصــب ،نگهــداری
و تعمیــر تجهیــزات) و راهــداری و عملیــات آســفالتی  -رشــته کشــاورزی :در
برگیرنــده امــور پیمانــکاری در زمینــه جنــگل داری ،درخــت کاری ،بهســازی و
اصــاح اراضــی ،آبخیــزداری و آبخــوان داری ،مالــچ پاشــی و تثبیــت شــن روان،
عملیــات بــه زراعــی ،کاشــت و برداشــت محصــوالت عمــده و اســتراتژیک ،مرتــع
داری و ایجــاد مراتــع دســت کاشــت ،ایجــاد فضــای ســبز و نگهــداری آن ،امــور
دامپــروری شــامل (طیــور ،گاوداری ،زنبــورداری ،گوســفندداری) ،شــیات و
آبزیــان -رشــته تاسیســات و تجهیــزات دربرگیرنــده :امــور پیمانــکاری مربــوط
بــه شــبکه هــای گاز رســانی شــهری و تاسیســات مکانیــک و هیــدرو مکانیکــی
ســدها  ،سیســتم هــای ســردکننده ســاختمان  ،تاسیســات و تجهیــزات
ســاختمان (آب  ،گاز،بــرق  ،فاضــاب ) و انتقــال زبالــه  ،تاسیســات و تجهیــزات
تصفیــه خانــه هــای آب و فاضــاب کوچــک  ،وســایل انتقــال (آسانســور  ،پلــه
برقــی) سیســتم هــای خبــر و هشــدار دهنــده ،تجهیــزات آشــپزخانه و ســلف
ســرویس و رختشــویخانه  ،سیســتم هــای ارتباطــی  ،شــبکه هــای رایانــه ای
ســاختمان ،ماســه پاشــی (سندپاســت) ،حفاظــت کاتــودی ،پوشــش (الینیــگ)
و ایســتگاههای پمپــاژآب و فاضــاب کوچــک -رشــته ارتباطــات  :دربرگیرنــده
امــور پیمانــکاری مربــوط بــه مخابــرات صوتــی  ،تصویــری و داده ای،ســاخت
ایســتگاه هــای اصلــی انتقــال دهنــده وتوزیــع کننده،انــواع شــبکه هــای انتقــال
ســیمی ،بــی ســیم ،رادیو،تلویزیــون  -رشــته نیــرو :در برگیرنــده امــور پیمانکاری
مربــوط بــه تولیــد ،توزیــع و انتقــال نیــرو اعــم از نیــروگاه هــا ،شــبکه هــای بــرق
و تأسیســات برقــی ،پســت هــای توزیــع و الکترونیــک عــام و خــاص ،سیســتم
هــای کنتــرل بــرق و ابــزار دقیــق ( در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعات
فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از دســتگاه مربوطــه )  ( ،ثبــت موضــوع
فعالیــت مذکــور بمنزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد )  .و در
نتیجــه مــاده مربوطــه دراساســنامه شــرکت بشــرح فــوق اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (3377)500634

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود آدریــن پخــش مهــر پادیــز ســنه درتاریــخ
 1398/03/08بــه شــماره ثبــت  11501بــه شناســه ملــی  14008365240ثبــت و
امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم
آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :پخــش مــواد غذایــی شــوینده و بهداشــتی خریــد
و فــروش مــواد اولیــه صنایــع مــواد غذایــی ،صــادرات و واردات انــواع مــواد غذایــی،
شــرکت در نمایشــگاههای داخلــی و بیــن المللــی ،انجــام کلیــه امــور بازرگانــی و خریــد
و فــروش و پخــش و صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز ،افتتــاح حســاب بانکــی و
دریافــت وام و تســهیات .درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط
مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان کردســتان ،
شهرســتان ســنندج  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســنندج ،فــاز 2شــهرک ســعدی  ،کوچــه
پرســتو  ، 2کوچــه ســواره ایلخانــی  ،پــاک  ، 0طبقــه اول کدپســتی 6617993755
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی میــزان
ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای ســینا امینــی بــه شــماره ملــی 3720757900
دارنــده  340000ریــال ســهم الشــرکه آقــای محمــد صدیــق محمــدی بــه شــماره
ملــی  3732044238دارنــده  330000ریــال ســهم الشــرکه آقــای یحــی نوبــری بــه
شــماره ملــی  3733223705دارنــده  330000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت
مدیــره آقــای ســینا امینــی بــه شــماره ملــی 3720757900و بــه ســمت مدیرعامــل
بــه مــدت نامحــدود آقــای محمــد صدیــق محمــدی بــه شــماره ملــی 3732044238و
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای یحــی نوبــری بــه شــماره
ملــی 3733223705و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود
دارنــدگان حــق امضــا  :همچنیــن امضــاء کلیــه اوراق بهــادار و تعهــد آور مؤسســه از
قبیــل چــک ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا  ،عقــود اســامی بــا امضــاء مدیــر عامــل همراه
بــا مهرشــرکت معتبــر مــی باشــد .وســایر اوراق عــادی بــه امضــای مدیــر عامــل همــراه
بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه
کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع
فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()500218
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تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود گیــل مهــرازان ولیعصــر درتاریــخ
1397/10/11بــه شــماره ثبــت  1510بــه شناســه ملــی 14008049396
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :الیروبــی آببنــدان
هــای روســتاها انجــام کلیــه امورخدمــات شــهری واجراوزیباســازی فضــای
ســبز معمــاری ســاختمان هــای مســکونی و تجــاری درصــورت لــزوم پــس از
اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه
مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان گیــان  ،شهرســتان لنگــرود  ،بخــش
مرکــزی  ،شــهر لنگــرود ،آقاســید عبــداهلل  ،کوچــه رزاقــی  ،خیابــان امــام
خمینــی  ،پــاک  ، 0پاســاژ بــی نیــاز  ،طبقــه اول کدپســتی 4471666938
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی
میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم مریــم مائــی ماطــی بــه
شــماره ملــی  2700182766دارنــده  10000ریــال ســهم الشــرکه خانــم
فرشــته کارگرماطــی بــه شــماره ملــی  2708710591دارنــده  990000ریــال
ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره خانــم مریــم مائــی ماطــی بــه شــماره
ملــی 2700182766و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال
و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال خانــم فرشــته کارگرماطــی بــه
شــماره ملــی 2708710591و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2
ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت
از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه
نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء خانــم فرشــته کارگــر ماطــی همــراه بــا مهر
شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه
کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت
موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنگرود (3449 )432345

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)
آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 9700683

مقــدار  3/49دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در آن بمســاحت  966/32متــر مربــع
قطعــه اول تفکیکــی پــاک  2868فرعــی از  36اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  1209فرعــی از اصلــی مذکــور
بــا حــدود شــماال بطــول  3/72متــر اول پخــی اســت دوم بطــول  17/5متــر هــر دو قســمت پــی اســت بــه
خیابــان  18متــری شــرقا بطــول  48/2متــر پــی اســت بــه قطعــه دو تفکیکــی جنوبــا بطــول  20/12متــر پــی
اســت بــه پــی قطعــه اول تفکیکــی قطعــه  30ســابق غربــا بطــول  25/56متــر پــی اســت بــه خیابــان  15متــری
موجــود ذیــل ثبــت  31018صفحــه دفتــر  190بــا ســریال چاپــی  208072الــف  83بنــام علــی اشــرفیان ثبــت
صــادر شــده اســت ســتون نقــل و انتقــاالت ســند مالکیــت معــروف نــام آخریــن مالــک یــا مالکیــن مــی باشــد
و بموجــب نامــه شــماره  1398/01/22- 1398049087000085دســتور آن اجــرا بازداشــت مــی باشــد .ضمنــا
پرونــده ثبتــی پیــش از ایــن حکایتــی نــدارد .کــه بــه علــت عــدم ایفــای تعهــدات از ســوی شــهرداری اسامشــهر
جهــت وصــول رای شــماره  3682مــورخ  1397/10/12کمیســیوئن مــاده  77شــهرداری منجــر بصــدور اجرائیــه ا
ز ســوی شــهرداری اسامشــهر شــده اســت و برابــر نظریــه /98/1632ث مــورخ  1398/02/21کارشــناس رســمی
دادگســتری توصیــف اجمالــی مــورد وثیقــه عبــارت اســت از :ملــک فــوق واقــع اســت در  :اسامشــهر مجتمــع
صنفــی خدماتــی اسامشــهر ســایت آلومینیــوم کاران خ دوم پــاک  . 41مــورد ارزیابــی ملــک :ملــک مــورد نظــر
طبــق گــزارش مامــور شــهرداری و بازدیــد بعمــل آمــده بــه شــرح ذیــل مــی باشــد .همکــف یــک واحــد بــه
مســاحت  966/32متــر مربــع طبقــه اول یــک واحــد بــه مســاحت  966/32متــر مربــع – طبــق بازدیــد بعمــل
آمــده ملــک مــورد نظــر دارای مشــخصات ســاختمانی و تاسیســاتی بشــرح ذیــل اســت  .تجــاری هــای موجــود در
پــاک مذکــور طبــق گــزارش مامــور شــهرداری و بازدیــد بعمــل آمــده بــه مســاحت کل  966/1332متــر مربــع
مــی باشــد کــه بصــورت یــک ســاختمان دو بــر و بــه صــورت دو طبقــه بــه منظــور اســتفاده تجــاری دارای ســازه
از نــوع اســکلت فلــزی و ســقف تیرچــه بلــوک دارای کــف ســرامیک و ســقف کاذب دیوارهــا کاغــذ دیــواری و گــچ
مــی باشــد دارای درب اتوماتیــک و کرکــره برقــی و پنجــره هــای فلــزی دارای کنتــور آب بــرق گاز مــی باشــد.
نمــای خارجــی ملــک موصــوف کامپوزیــت مــی باشــد کــه ارزش  3/49دانــگ از ششــدانگ پــاک ثبتــی ملکــی
شــخص بدهــکار آقــای علــی اشــرفیان بــه مبلــغ  145/387/282/368ریــال ارزیابــی شــده اســت و جهــت وصــول
طلــب بســتانکار و حقــوق دولتــی کاســه فوق الذکــر روز یکشــنبه مــورخ  1398/04/23از ســاعت  9الــی  12ظهر
در محــل اداره ثبــت اســناد و امــاک اسامشــهر واقــع در اسامشــهر – قائمیــه – ســایت اداری از طریــق مزایــده
حضــوری بفــروش میرســد و مزایــده از مبلــغ  145/387/282/368ریــال شــروع و باالتریــن قیمــت کــه خریــدار
داشــته باشــد فروختــه خواهــد شــد شــرکت در جلســه مزایــده بــرای عمــوم آزاد اســت و فــروش کا نقــدی اســت
چنانچــه روز تعییــن شــده بــا تعطیــل رســمی مصــادف گــردد روز بعــد از تعطیل جلســه مزایــده در همان ســاعت
و مــکان تشــکیل خواهــد شــد طالبیــن و خریــداران مــی تواننــد بــا ارائــه اصــل چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی
ایــران بــه مبلــغ پایــه مزایــده جهــت شــرکت در مزایــده در وقــت مقــرر در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد .ضمنــا
بدهــی هــای مربــوط بــه آب  ،بــرق و گاز اعــم از حــق انشــعاب و اشــتراک و مصــرف و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی
و عــوارض شــهرداری و غیــره کــه رقــم قطعــی آنهــا بــرای ایــن اداره معلــوم نشــده بعهــده برنــده مزایــده اســت و
تنظیــم ســند انتقــال موکــول بــه ارائــه مفاصــا حســابهای دارایــی و شــهرداری و ....خواهــد بــود مــورد ضمنــا بنابــر
اعــام بســتانکار مــورد وثیقــه فاقــد بیمــه مــی باشــد.م الــف 245
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) شرکت تعاونی شماره 19
صید ماهی ماکو به شماره ثبت 263

جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیان نوبــت اول شــرکت تعاونــی شــماره  19صیــد ماهــی راس ســاعت
 10صبــح روز شــنبه مــورخ  98/4/29در محــل دفتــر شــرکت روســتای حســن کنــدی تشــکیل مــی گــردد
از عمــوم ســهامداران و اعضــای محتــرم دعــوت مــی شــود جهــت اتخــاذ تصمیــم راجــع بــه موضوعــات ذیــل
در روز ســاعت مقــرر در محــل تعییــن شــده حضــور بهــم رســانند 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 دیگــری یــا نماینــده تــام االختیــار از میــان
اعضــا یــا غیــر اعضــا واگــذار نمایــد در اینصــورت هــر عضــو شــرکت مــی توانــد عــاوه بــر رای خــود حداکثــر
ســه رای بــا وکات و هــر شــخص غیــر عضــو تنهــا یــک رای بــا وکالــت داشــته باشــد وکلیــه وکالتنامــه هــا
بایســتی بعــد از انتشــار آگهــی تــا ســاعت  24ســاعت قبــل از برگــزاری مجمــع در محــل دفتــر شــرکت و بــا
حضــور طرفیــن وکالتنامــه تنظیــم تــا پــس از هویــت طرفیــن عضویــت متقاضــی و اهلیــت نماینــده بــه تاییــد
بــازرس مســتقر در محــل شــرکت رســیده و ورقــه ورود بــه مجــع دریافــت نماینــد ضمنــا همــراه داشــتن
کارت ملــی جهــت حضــور در جلســه الزامــی مــی باشد.دســتور جلســه -1:اســتماع گــزارش هیــت مدیــره و
بازرســان  -2طــرح و تصویــب تــراز نامــه و ســایر صــورت هــای ســال  -3 97اتخــاذ تصمیــم نســبت بــه ســود
و زیــان ســال مالــی  -4 1397طــرح و تصویــب گــزارش تغییــرات ســرمایه ســال مالــی -5 1397طــرح
و تصویــب بودجــه پیشــنهادی هیئــت مدیــره بــرای هزینــه هــای ســال مالــی -6 -1398انتخــاب  3نفــر
بازرســان اصلــی و  3نفــر بــازرس علــی البــدل  -7تعییــن آدرس دقیــق دفتــر شــرکت  -8تصمیــم گیــری
در مــورد بکارگیــری یــک نفــر نگهبــان بــرای شــرکت ضمنــا کاندیداهــای عضویــت در بازرســی بایســتی
حداکثــر ظــرف مــدت یــک هفتــه پــس از انتشــار آگهــی دعــوت مــدارک شناســایی خــود را بــا مراجعــه بــه
دفتــر شــرکت واقــع روســتای حســن کنــدی تحویــل و رســید دریافــت نماینــد.
مــدارک :فتوکپــی شناســنامه و کارت ملــی ،تصویــر آخریــن مــدرک تحصیلــی حداقــل ســوم راهنمایــی ،فتوکپــی
حکــم کارگزینــی – تکیــل فــرم کاندیــدای عضویــت بــازرس

هیئت مدیره شرکت تعاونی شماره  19صید ماهی ماکو
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آگهی فقدان سند مالکیت 2177/233

نظربــه اینکــه اقــای رضاحســینی باتســلیم دوبــرگ استشــهاد گواهــی شــده مدعــی اســت کــه ســندمالکیت
ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــاک 2177/233واقــع درروســتای کــردوان بخــش 5بــه شــماره ســریال
954853بــه شــماره ثبــت 12319دفتر82صفحــه 308بــه نــام مشــارالیه صادروبــه علــت اســباب کشــی
مفقودگردیــده اســت وپــس ازجســتجوی کامــل یافــت نگردیــده اســت مراتــب طــی بخشــنامه ی مــورخ
1398/03/18بــه کلیــه دفاتراسنادرســمی سراسرکشــور ابــاغ گردیــد لــذادر اجــرای تبصــره یــک اصاحــی
ماده120ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع عمــوم اگهــی میشــود تاهرکــس مدعــی انجــام
معاملــه یاوجودســند مالکیــت نزدخودمیباشــد ظــرف مــدت 10روز ازتاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض
خودراکتبــا بــه ایــن اداره تســلیم دارد درغیرایــن صــورت پــس ازســپری شــدن مــدت مقررقانونــی وعــدم
واخواهــی ســندمالکیت المثنــی بــه نــام مالــک صادرخواهــد شــد وســندمالکیت قبلــی بــه شــماره ســریال
954853ازدرجــه اعتبــار ســاقط خواهدشــد

علی زنگنه نژاد رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی
تاریخ انتشار-1398/03/27م الف 199
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آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر آراء شــماره  139860324003000156و  139860324003000086و  139860324003000117و
 13986032400300075و139760324003001364هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي
اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي تنگســتان تصرفــات مالکانــه بامعــارض
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت .لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي مــي شــود در صورتــي که اشــخاص نســبت بــه صدور
ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد.
ردیــف -1آقــای رضــا رضائــی حقیقــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه  2847صــادره از تنگســتان بــه شــماره
ملــی  3559287251ششــدانگ یــک قطعــه نخلســتان بــه مســاحت  2769/30متــر مربع پــاک  1فرعــی از 435
اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــاک  435واقــع در شــهر اهــرم خریــداری از بانــو مریــم قائدی اهرمــی ***
ردیــف -2آقــای رضــا رضائــی حقیقــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه  2847صــادره از تنگســتان بــه شــماره
ملــی  3559287251ششــدانگ یــک قطعــه نخلســتان بــه مســاحت  5344/30متــر مربــع پــاک  1فرعــی از 513
اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــاک  513واقــع در شــهر اهــرم خریــداری از آقــای محمد حســین زاده ***
ردیــف  -3آقــای اســماعیل آشــوری فرزنــد محمــد علــی بشــماره شناســنامه  2صــادره از تنگســتان بــه شــماره
ملــی  3559833027ششــدانگ یــک قطعــه نخلســتان بــه مســاحت  14517/22متــر مربــع پــاک  4فرعــی از 619
اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــاک  619واقــع در شــهر اهــرم خریــداری از آقــای حــاج شــیر علی قائــدی ***
ردیــف  - 4آقــای ســردار حیــدری فرزنــد کــوه یــار بشــماره شناســنامه  3550011172صــادره از تنگســتان به شــماره
ملــی  3550011172ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  56244متــر مربــع پــاک  412فرعــی از
 1488اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــاک  1488واقــع در ســمل شــمالی خریــداری از آقــای احمــد گلگون ***
ردیــف  - 5آقــای یــاور زنگنــه نــژاد فرزنــد محمــد جعفــر بشــماره شناســنامه  317صــادره از تنگســتان به شــماره ملی
 3559617091ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  46663متــر مربــع پــاک  295فرعــی از 1490
اصلــی مفــروزی و مجــزی شــده از پــاک  1490واقــع در روســتای گلنگــون خریــداری از ورثــه محمــد جعفــر زنگنه نژاد
شناسه1044039 :
م الف 45
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/04/11 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/03/27:
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عیسي رضايي  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تنگستان

اگهی مزايده

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه  9700007شــش دانــگ یــک بــاب خانــه باقیمانــده دارای پــاک
(917/2845دوهزاروهشــتصدوچهل وپنــج فرعــی ازنهصــد وهفده)واقــع درامامــزاده گنــاوه بخــش شــش بوشــهربه نــام
اقــای محمدعلــی خزایــی ثبــت وصادرشــده اســت طبــق ســندرهنی شــماره 93/3/21-10386دفترخانــه 40گنــاوه
درقبــال مبلــغ 1/307/704/467ریــال دررهــن بانــک مهراقتصــاد قرارگرفتــه وطبــق نظرکارشــناس رســمی بــه مبلــغ
4/093/500/000ریــال ارزیابــی شــده وپــاک فــوق دارای 379/85مترمربــع عرصــه محدودبــه حدودشــماال اول بــه
طــول 8متــر دوم کــه غربــی اســت بــه طــول 15ســانتی متــر ســوم بــه طــول 16/60متردیــواری اســت بــه پــاک
917/146شــرقا اول بــه طــول 40ســانتی متردیــواری اســت بــه پــاک 917دوم بــه طــول 15متــر دیواربــه دیــوار
پــاک 917/784جنوبــا بــه طــول 24/50متردرودیــواری اســت بــه کوچــه غربــا بــه طــول 15/50متردیــواری اســت
بــه پــاک 917/3034حقــوق ارتفاقــی نــداردو 150مترمربــع اعیانــی مســکونی بامشــخصات یــک ســاختمان یــک
طبقــه مصالــح بنایــی بــدون رعایــت کاف بنــدی افقــی وقائــم بــا ســقف طــاق ضربــی ونمــای ســیمان ســفید
وســنگ بــوده باقدمــت حــدودا 30ســال واقــع درگنــاوه خیابــان شــهدا شــرق پــارک شــهداکوچه اژانــس ســام-پاک
دوم ســمت چــپ کدپســتی 7531934839دارای انشــعابات بــرق یــک عــدد ســه فــاز واب یــک عــدد 1/2اینــچ
خانگــی کــه برابرگــزارش ماموراجــرا درتصــرف مالــک میباشــد پــاک فــوق ازســاعت 9الــی 12روزچهارشــنبه مــورخ
98/4/19دراداره ثبــت اســناد وامــاک شهرســتان گنــاوه واقــع درگنــاوه بلوارامــام علــی (ع)جنــب دانشــگاه پیــام
نــور ازطریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده ازمبلــغ 4/093/500/000ریــال (چهارمیلیــارد ونــود ســه میلیــون
وپانصــد هزارریال)شــروع وبــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقدافروختــه مــی شــود الزم بــه ذکراســت پرداخــت بدهی
هــای مربــوط بــه اب ،بــرق ،گازاعــم ازحــق انشــعاب ویاحــق اشــتراک ومصــرف درصورتــی کــه مــورد مزایــده دارای
انهــا باشــد ونیزبدهــی هــای مالیاتــی وعــوارض شــهرداری و غیــره تاتاریــخ مزایــده اعــم ازاینکــه رقــم قطعــی ان معلوم
شــده یانشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ونیزدرصــورت وجــود مازادوجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای
فــوق ازمحــل مازادبــه برنــده مزایــده مســترد خواهد شــدونیم عشــر وحــق مزایــده نقداوصــول مــی گرددضمناچنانچه
روزمزایــده تعطیــل رســمی گرددمزایــده روزاداری بعدازتعطیلــی درهمــان ســاعت ومــکان مقرربرگــزار خواهدشــد
مازادبررهــن موردمزایــده بــه موجــب نامــه شــماره 96/04/21-1396039000251631اجــرای احــکام شــعبه اول
3446
دادگاه عمومــی حقوقــی گنــاوه درقبــال مبلــغ 5/000/000/000ریــال بازداشــت گردیــده اســت
تاریخ انتشار98/03/27:
تاریخ مزایده-98/4/19:م الف 62

مفقودی

ســند کمپانــی خــودروی ســواری پــژو پــارس مــدل  1383بــه شــماره انتظامــی 411ص  – 65ایــران  22و شــماره
موتــور  12683002243و بــه شــماره شاســی  0083829803متعلــق بــه آقــای ســید رضــا کیائــی مفقــود و از
3429
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری برلیانسH330-ATمــدل 1396بــه شــماره انتظامــی 163س -89ایــران
 56بــه شــماره موتــورBM15LXG052217و شــماره شاســیNAPH330ABH1031526متعلق بــه آقــای3430
میثــم قــوی پنجــه دیگــه ســرا مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز و بنجــاق خــودروی ســواری پــژو پــارس مــدل 1380بــه شــماره انتظامــی
 956ن  – 23ایــران  56-بــه شــماره شاســی  80800465و شــماره موتــور  22828000883متعلــق بــه آقای
3431
امین رمضانی پارگامی مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و کارت خــودروی ســواری ســایپا132SEمدل 1396به رنگ ســفید روغنی به شــماره انتظامی
 966ل  86ایــران 46-و شــماره موتــورM13/6035651و شــماره شاســیNAS421100H1234431متعلق بــه
3432
خانم الهام رجب زاده پیر بازاری مفقود و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد.

آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و امالک و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب سال
1390/09/20

برابــر رای شــماره  139860301057001434مــورخ  1398/02/28صــادره از هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ،امــاک و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصــوب  1390/9/20مســتقر در اداره
ثبــت اســناد و امــاک شــهریار تصرفــات مالکانــه خانــم رضــوان ترابیانــی فرزنــد موســی بــه صــورت ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  155/49متــر مربــع قســمتی از پــاک  1669فرعــی از 53
اصلــی واقــع در شــهریار محــرز گردیــده و برابــر محتویــات پرونــده ثبتــی و دفتــر امــاک مربوطــه ســند مالکیــت
ششــدانگ پــاک مذکــور بــه مســاحت  1713متــر مربــع ذیــل ثبــت  43435صفحــات  217و  219دفتــر امــاک
جلــد  320بــه نــام آقــای عــزت الــه مهبــد و بانــو بهجــت مهبــد ثبــت ،صــادر و تســلیم شــده ســپس مع الواســطه
برابــر ســند شــماره  3045مــورخ 1389/10/19دفتــر خانــه  47شــهریار بــه خانــم ســهیا شــریفی انتقــال گردیده
اســت نامبــرده در هیــات حضــور نیافتــه و هیــات مقــرر نمــوده بــا اعمــال مــاده  3قانــون مذکــور و مــاده  13آئیــن
نامــه اجرایــی آن مصــوب  1391/04/25نســبت بــه صــدور مالکیــت بــه نــام متصــرف فــوق الذکــر اقــدام شــود لذا
بدینوســیله مفــاد رای صــادر بــه نامبــرده و بــه اشــخاص ذینفــع جهــت اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز
آگهــی مــی گــردد کــه چنانچــه بــه مفــاد رای صــادره اعتــراض دارنــد اعتــراض خــود را ظــرف مــدت  2مــاه از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شــهریار تســلیم و رســید دریافــت دارنــد و در صــورت
عــدم اعتــراض ظــرف مهلــت مقــرر ایــن اداره نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد نمود
 .ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.م – الــف 6100
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/4/11 :
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار سید مرتضی موسوی

آگهی

مرجع رسیدگی :حوزه دوم شورای حل اختاف شهرستان شهریار
خواهــان :آقــای ســیروس خزائــی خوانــده :آقــای مهرشــاد درویشــی خواســته :اســترداد وجــه گردشــکار :پــس
از وصــول پرونــده و بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و جــری تشــریفات قانونــی ،قاضــی شــورا بررســی را کافــی
دانســته و ضمــن اعــام ختــم رســیدگی بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای قاضی شورا
در خصــوص دعــوی آقــای ســیروس خزائــی بطرفیــت آقــای مهرشــاد درویشــی بــه خواســته صــدور حکــم
بــه اســترداد مبلــغ دوازده میلیــون ریــال بــه لحــاظ انتقــال اشــتباهی انضمــام خســارات وارده بــا توجــه
بــه عرضحــال تســلیمی و مســتندات پرونــده و ماحظــه نظریــه مشــورتی اعضــای شــورای حــل اختــاف
و اقدامــات بعمــل آمــده از ســوی آن شــورا ،نظــر بــه اینکــه حســب پاســخ اســتعام بــه عمــل آمــده از
بانــک محــال علیــه و مضبــوط در پرونــده ،انتقــال وجــه از حســاب خواهــان بــه خســارت خوانــده بــه میــزان
خواســته محــرز و مســلم مــی باشــد و بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــر حســب در خواســت
خواهــان و بــه تجویــز از مــاده  73قانــون آییــن دادرســی مدنــی مفــاد دادخواســت و وقــت رســیدگی از طریــق
نشــر آگهــی در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار بــه خوانــده ابــاغ گردیــده کــه در جلســه شــورا حاضــر
نگردیــده و الیحــه نیــز ارســال نداشــته و توجهــا بــه اینکــه بــه موجــب مقــررات قانونــی هــر کســی مالــی بــه
دیگــری بدهــد ظاهــر در عــدم تبــرع اســت بنابرایــن اگــر چیــزی بــه دیگــری بدهــد بــدون اینکــه مقــروض
آن چیــز باشــد مــی توانــد اســترداد کنــد و بــا عنیــات بــه اعــام خواهــان مبنیــر بــر اینکــه واریــز مبلــغ
مــورد ادعــا بــه حســاب خوانــده بــه علــت اشــتباه صــورت گرفتــه و مقــروض نبــوده و خوانــده نیــز دلیلــی بــر
مقــروض بــودن خوانــده بــه شــورا ارائــه و اقامــه ننمــوده اســت لهــذا قاضــی شــورا دعــوی خواهــان را محمــول
بــه صحــت تلقــی و باختیــار حاصلــه از مــاده  9شــوراهای حــل اختــاف مصــوب  94/8/10بــه اســتناد مــاده
 265قانــون مدنــی و بــا رعایــت مــاده  198قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه
اســترداد مبلــغ دوازده میلیــون در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی دارد رای صــادره غیابــی وظــرف 20
روز قابــل واخواهــی در همیــن حــوزه و ســپس ظــرف  20روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم
دادگســتری شهرســتان شــهریار مــی باشــد.م الــف 6098
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قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریارسید عمار تاجیک

مرجع رسیدگی :حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان شهریار

خواهان  :شرکت تعاونی روستایی انقاب کرشته شهریار با وکالت پریسا شیرازی
خوانــدگان -1 :روح اهلل تقــی پــور  -2عیســی تقــی پــور (آدرس مجهــول المــکان )  -3بشــیر امیــری آدرس:
باغســتان – نصیــر ابــاد – خ بهشــتی – خ بهمــن قــره گوزلــی – بــن بســت بهمــن  -7پــاک  -73مــواد غذایــی
مهــدی خواســته :مطالبــه گردشــکار :پــس از وصــول پرونــده و بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و جری تشــریفات
قانونــی ،قاضــی شــورا بررســی را کافــی دانســته و ضمــن اعــام ختــم رســیدگی بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه
صــدور رای مــی نمایــد.
رای قاضی شورا
در خصــوص دعــوی شــرکت تعاونــی روســتایی انقــاب کرشــته شــهریار بــا وکات شــیرازی بطرفیــت  -1روح اهلل
تقــی پــور -2عیســی تقــی پــور  -3بشــیر امیــری بــه خواســته مطالبــه مبلــغ یــازده میلیــون تومــان بابــت یــک
فقــره چــک بــه شــماره  96/10/23- 199265و یــک فقــره ســفته بــه شــماره 32296در عهــده بانــک ملی شــعبه
صبــا شــهر بــه انضمــام خســارات وارده بــا توجــه بــه عرضحــال تســلیمی و مســتندات پرونــده ماحظــه نظریــه
مشــورتی اعضــای شــورای حــل اختــاف و اقدامــات بعمــل آمــده از ســوی ان شــورا نظــر بــه اینکــه وجــود اصــل
چــک /چــک هــا در یــد خواهــان و صــدور گواهــی عــدم پرداخــت از بانــک محــال علیــه ،حکایــت از اســتقرار دیــن
بــه میــزان خواســته و اشــتغال ذمــه خوانده/خوانــدگان و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه دارد و بــا توجــه بــه
مجهــول المــکان بــودن خوانــده /خوانــدگان ردیــف اول و دوم حســب در خواســت خواهــان و بــه تجویــز از مــاده
 73قانــون آییــن دادرســی مدنــی مفــاد دادخواســت و وقــت رســیدگی از طریــق نشــر آگهــی در روزنامــه کثیــر
االنتشــار ابــاغ گردیــده لیکــن دلیلــی مذلــول برابــر اذمــه یــا اداء دیــن ارائــه و اقامــه ننمــوده لهــذا قاضــی شــورا
بــا اســتحصاب بقــای دیــن و مصــون مانــدن دعــوی و مســتندات خواهــان از هــر گونــه ایــراد و خدشــه دعــوی
مطروحــه را محمــول بــه صحــت تلقــی و بــا اختیــار حاصلــه از مــاده  9قانــون شــورهای حــل اختــاف مصــوب
 94/8/10مســتندا بــه مــواد  310و  313قانــون تجــارت و مــواد  198و  519قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای
عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و تبصــره الحاقــی بــه مــاده  2قانــون صــدور چــک بــه محکومیــت تضمامنــی
خوانــدگان بــه پرداخــت یــازده میلیــون تومــان بابــت اصــل خواســته و مبلــغ صــدو پنجــاه و هفــت هــزار تومــان
بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک و ســفته از تاریــخ  97/6/7بــه مبلــغ دو
میلیــون و حــق الوکالــه وکیــل لغایــت وصــول آن در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی دارد را صــادره غیابــی و
ظــرف  20روز قابــل واخواهــی در همیــن حــوزه و ســپس ظــرف  20روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم
محتــرم دادگســتری شهرســتان شــهریار مــی باشــد .م – الــف 6101
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