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آگهــی تغییــرات شــرکت ســهامی خــاص آتوســا نیــرو آرمــان بــه
شــماره ثبــت  14454و شناســه ملــی  14006141907بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ1398/05/05
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  1- :مصبــاح محمــدی بــه شــمارهملی
 2511257181و بهــادر تقــوی بــه شــماره ملــی  5999638641و
ســیده الهــام شــفیعی بــه شــماره ملــی  4250133443و رضــا بــه
نــژاد بــه شــماره ملــی  6109948780و عبدالمجیــد حســین پــور
بــه شــماره ملــی  2572545721بــه ســمت اعضــای اصلــی هیــات
مدیــره بــرای مــدت  2ســال انتخــاب گردیدنــد 2- .حســین صادقــی
بــه شــماره ملــی  2298167451بــه عنــوان بــازرس اصلــی و صمــد
جــوکاران بــه شــماره ملــی  2298303347بــه عنــوان بــازرس علــی
البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند/.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک (6457 )603843

آگهــی تغییــرات شــرکت تجهیــزات پزشــکی کیمیاگــران پــارس
آریانــا شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  41008و شناســه ملــی
 14004623818به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1398/06/16
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره بشــرح ذیــل
تعییــن گردیــد :آقــای علــی مبیــن بــه شــماره ملــی  2980213421بــه
ســمت مدیــر عامــل و عضــو هیــات مدیــره آقــای مرتضــی خیــر اندیــش
بــه شــماره ملــی  2539617646بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره خانــم
نــگار خیراندیــش بــه شــماره ملــی  2301230457بــه ســمت نائــب رئیــس
هیــات مدیــره  -حــق امضــای کلیــه اســناد بهــادار رســمی قراردادهــا تعهــد
آور چکهــا و ســفته هــا بــه امضــاء مدیــر عامــل و رئیس هیــات مدیــره ونائب
رئیــس هیــات مدیــره هــر کــدام بــه تنهایــی و نامــه هــای عــادی و اداری بــه
امضــاء مدیــر عامــل و رئیــس هیــات مدیــره ونائــب رئیــس هیــات مدیــره هر
کــدام بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز ()602303

6407

آگهــی تغییــرات شــرکت ســهامی خــاص آتوســا نیــرو آرمــان به
شــماره ثبــت  14454و شناســه ملــی  14006141907بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ1398/05/05
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره از 3
نفــر بــه  5نفــر افزایــش یافــت و مــاده  31اساســنامه اصــاح گردید/.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک ()603847

6458

آگهــی تغییــرات شــرکت تجهیــزات پزشــکی کیمیاگــران پــارس آریانا شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  41008و شناســه ملــی  14004623818بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/06/16تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد
 - :اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد :آقــای مرتضــی خیراندیــش بــه
شــماره ملــی  2539617646و خانــم نــگار خیراندیــش بــه شــماره ملــی  2301230457و
آقــای علــی مبیــن بــه شــماره ملــی  2980213421بــه ســمت اعضــای اصلــی هیــات مدیره
بــرای مــدت  2ســال انتخــاب گردیدنــد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
6406
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز ()602302

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139860301060002331هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی آقــای کامــران مظاهــری فرزنــد شــعبانعلی بــه شــماره شناســنامه  404صــادره از فســا در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی باســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت  154مترمربــع پــالک شــماره
 -8اصلــی واقــع در قریــه جعفرآبــاد اخــوان تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت قاســم شــیرکوند
هداونــد فرزنــد محمــد محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت 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 دادخواســت 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  /384 .م الــف
تاریخ انتشار نوبت اول  98/6/14 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/28 :

رئیس ثبت اسناد و امالک  -محمد رحیم پورراینی

5995

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139860301060001572هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مســعود بختیــاری نیــک فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 4
صــادره از ورامیــن در  -ششــدانگ یــک بــاب خانــه  -بــه مســاحت  104/13مترمربــع پــالک شــماره 14
فرعــی از  - 107اصلــی واقــع در قریــه مزرعــه شمســی تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن  -از
مالکیــت محمــد و اعظــم و تــوران و اقــدس و اکــرم و رقیــه و فریــدون همگــی وراث عابدیــن شــیرکوند -
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 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 دادخواســت 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  382 .ث /م الــف
تاریخ انتشار نوبت اول  98/6/14 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/28 :

رئیس ثبت اسناد و امالک – محمد رحیم پورراینی

5986

آگهی ابالغ

آقــای کیــوان نجاتــی باونــدی فرزنــد  :عــادل بــه شــماره ملــی  3240891298متولــد  1371/8/18مالــک خــودرو
ســمند  – LX7بــه شــماره انتظامــی  58ب  751ایران  – 29پرونده شــما بــه کالســه 139800127019000306
در شــعبه اول تعزیــرات حکومتــی شهرســتان ابهــر بــه اتهــام  :حمــل کاالی قاچــاق ( پوشــاک خارجی ) در دســت
رســیدگی اســت  .لــذا بــا انتشــار آگهــی بــه تجویــز مــاده  73ق.آ.م بــه شــما ابــالغ مــی گــردد برابــر قانــون و
مقــررات جهــت تفهیــم اتهــام و ارائــه دفاعیــه ظــرف حداکثــر یــک مــاه از زمــان درج آگهــی در شــعبه رســیدگی
کننــده حاضــر شــوید در صــورت عــدم حضــور برابــر قانــون اقــدام خواهــد شــد .

شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان ابهر

6410

تاریخ انتشار 1398/06/28 :
شماره 524 :
آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت دوم

آگهــی دعــوت شــرکت پرشــیا طب بــاران ســهامی خاص به شــماره ثبــت  2910و شناســه ملــی10196003195
نوبت دوم
بــا توجــه بــه حدنصــاب نرســیدن مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده شــرکت مــورخ  98/06/23رأس
ســاعت  9صبــح
بــرای بــار دوم از کلیــه ســهامداران شــرکت دعــوت بــه عمــل مــی آیــد تــا در جلســه مجمــع عمومــی عــادی
بطورفــوق العــاده نوبــت دوم شــرکت کــه در روز پنــج شــنبه مــورخ  98/07/04راس ســاعت  8صبــح بــه نشــانی
بیمارســتان پارســیان – در کتابخانــه تشــکیل مــی گــردد حضــور بــه هــم رســانید.
دستور جلسه  -1:گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2انتخاب و تعیین سمت مدیران  ،بازرس
 -3تعیین وضعیت حق امضا هیات مدیره

هیات مدیره شرکت پرشیا طب باران

6430

آگهی ماده  10آیین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی
و حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرستان سرعین

برابــر آراء هیــات حــل اختــالف موضــوع قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مســتقر در
واحــد ثبتــی شهرســتان ســرعین تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت
لــذا مشــخصات متقاضــی وملــک مــورد تقاضــا بشــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در یــک نوبــت
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اگهــی ظــرف  20روز اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــد ت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت
خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد - :رای شــماره  : 98/5/26-1445آقــای مســعود راثــی
ایردموســی فرزنــد بخشــعلی نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه شــماره 846فرعــی از 93اصلــی
بــه مســاحت  326/82متــر مربــع - .رای شــماره  : 98/5/26-1446آقــای اکبــر ناقلــی ایردموســی
فرزندابراهیــم نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه شــماره 845فرعــی از 93اصلــی بــه
مســاحت  666متــر مربــع  .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مهلــت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق
مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد .

بهبود محمدی  -رئیس ثبت اسناد و امالک سرعین

آگهی

6431

آگهی تحدید حدود

نظــر بــر اینکــه تحدیــد حــدود اختصاصــی امــاک مشــروحه در ثبــت بیلــه ســوار بنــام اشــخاص اختصــاص یافته
وتــا کنــون تحدیدحــدود بعمــل نیامــده طبــق تبصــره  2قانــون ثبــت اســناد وامــاک وتبصــره مــاده 13قانــون
تعییــن وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصــوب 1390/9/20تحدیــد حــدود پاکهــای
مرقــوم در روز هــای تعییــن شــده از ســاعت  9صبــح شــروع تــا ســاعت  14بعدازظهــر بعمــل خواهــد آمــد .
تحدید حدود روزچهارشنبه 1398/7/17
-1آقــای ناصــر الهوبــردی راد فرزنــد عبدالوهــاب بــه شــماره شناســنامه 938صــادره از بیلــه ســوار بــه شــماره ملی
6019545792درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  35240متــر مربــع از پــاک  397فرعی از
پــاک -62اصلــی واقــع درقریــه ادولوبخــش 21اردبیــل حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان بیله ســوار.
 -2آقــای ناصــر الهوبــردی راد فرزنــد عبدالوهــاب بــه شــماره شناســنامه 938صــادره از بیلــه ســوار به شــماره ملی
6019545792درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 9110متــر مربــع از پــاک  398فرعــی از
پــاک -62اصلــی واقــع درقریــه ادولوبخــش 21اردبیــل حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان بیله ســوار.
-3آقــای ناصــر الهوبــردی راد فرزنــد عبدالوهــاب بــه شــماره شناســنامه 938صــادره از بیلــه ســوار بــه شــماره ملی
6019545792درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 650متــر مربــع از پــاک  399فرعــی از
پــاک -62اصلــی واقــع درقریــه ادولوبخــش 21اردبیــل حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان بیلــه ســوار.
لــذا بدینوســیله بــه مالکیــن ومجاوریــن اخطــار مــی گــردد در موعــد مقــرر درمحــل حاضــر شــوند اعتــراض بــر
تحدیــد حــدود حقــوق ارتفاقــی برابــر مــاده 20قــاون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود بــه
مــدت 30روز خواهــد بــود وکســانیکه اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد اعتــراض کتبــی خــودرا بــه اداره ثبــت
تســلیم ودر مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مراجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایی
تقدیــم نماینــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه وگواهــی
عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت وبــه اداره ثبــت محــل تســلیم نماینــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض
عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد .تاریــخ انتشــار  1398/6/28:روز چهارشــنبه

رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بیله سوار  -حسین امامی

برگ سبز ،شناسنامه خودروی وانت نیسان تیپ  2400CNGبه

رنگ سفید مدل  ۱۳۸۹به شماره موتور 557385به شماره شاسی
NAZPL140TBN266392به شماره پالک  ۶۸ج  ۳۸۶ایران  ۶۶به نام
گوهر اکبر زاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد ..

پروانه بهره برداری شرکت تعاونی  283ایثارگران دارنده به شماره ثبت690

واحد پرورش بزنجدی صنعتی به ظرفیت  300راس دام به تاریخ صدور
 94/8/4در زمینی به مساحت  2200متر مربع واقع در استان کهگیلویه

وبویراحمد شهرستان گچساران بخش مرکزی روستای امام زاده جعفر به

پالک فرعی  144از اصلی امام زاده جعفر عنایت لوایی اصل مفقود و از درج

اعتبار ساقط می باشد.

6432

مفقودی

اداره کل تامین اجتماعی استان قم

فرم شماره (3اباغ رای کمیته بدوی استانی)
احترامــا اصــل فــرم شــماره یــک مربــوط بــه خانــم  /آقــای مصطفــی طبــری فشــکی در جلســه مــورخ 1398/06/05
کمیتــه بــدوی مشــاغل ســخت وزیــان آور اســتان قــم مطــرح و از مجمــوع (9نــه) شــغل مطــرح شــده (3ســه)
شــغل مــورد تاییــد و (6شــش)قرارمورد تاییــد نگرفتــه اســت .جهــت اقدامــات بعــدی بــه پیوســت ارســال مــی گــردد.
مشاغل تایید شده (الف):پنبه زن (تشک دوزی حسین رشیدی).
مشــاغل تاییــد شــده (ب):کارمنــد پانــواری کــوره (شــرکت گل پنجــه چــاپ) -پانــواری کــوره (شــرکت چینــی
حمیــد)
مشــاغل تاییــد نشــده:خدمات،کارمند قســمت،کارمند اداری( 1شــرکت الکتروفــن) –کارگــر ســاده،کارگر متفرقــه
(دیــزی بــار آقــای شــهاب علــی) -رنــگ کاری (تولیــد ماشــین لباسشــویی).
ترک زاده آرانی -مدیریت شهرستان
رونوشت:
.1معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت درمان استان جهت استحضار و اقدام مقتضی برابر ماده  3آئین نامه .
.2شرکت/کارگاه:تشک دوزی حسین رشیدی،گل پنجه چاپ و چینی حمید اطاع واقدام مقتضی.
.3آقای/خانم:مصطفی طبری فشکی جهت اطاع .
ایــن رای بــه اســتناد تبصــره  5مــاده  8آئیــن نامــه اجرایــی مشــاغل ســخت و زیــان آور ظــرف  15روز قابــلتجدیــد نظرخواهــی در کمیتــه تجدیدنظــر مشــاغل ســخت و زیــان آور مــی باشــد و در صــورت عــدم اعتــراض هر
یــک از طرفیــن و قطعــی و الزم االجــرا شــدن رای مزبــور بــه اســتناد تبصــره  2مــاده  16قانــون تشــکیات و آئیــن
دادرســی دیــوان عدالــت اداری ظــرف  3مــاه از تاریــخ ابــاغ بــرای اشــخاص داخــل کشــور و ظــرف  6مــاه از تاریــخ
ابــاغ بــرای افــراد مقیــم خــارج از کشــور قابــل فرجــام خواهــی در دیــوان عدالــت ادرای خواهــد بــود6433 .

کلیــه اســناد و بــرگ ســبز کامیــون کاویــان مــدل 86بــه شــماره پــاک 46ایــران377ع 48مفقــود گردیــده و
فاقــد اعتبــار اســت .

6437

زاهدان

رونوشت نظریه آگهی حصروراثت

خانــم زینــب زنــدی دارای شناســنامه شــماره  545بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه  494/98از ایــن
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان کریــم نیــازی دوســت
بــه شناســنامه  507در تاریــخ  1382/4/20اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  -1متقاضــی فــوق الذکــر زینــب زنــدی نــام پــدر محمــد شــماره
شناســنامه  -2 545پرویــن نیــازی دوســت فرزنــد کریــم ش ش  12171ت ت  65صــادره از ورامیــن
فرزنــد متوفــی  -3ســعید نیــازی دوســت فرزنــد کریــم ش ش  0410068111ت ت  68صــادره از
تهــران فرزنــد متوفــی  -4علیرضــا نیــازی دوســت فرزنــد کریــم ش ش  0410184683ت ت  70صــادره
از ورامیــن فرزنــد متوفــی  -5معصومــه نیــازی دوســت فرزنــد کریــم ش ش  0410286125ت ت 71
صــادره از ورامیــن فرزنــد متوفــی  -6گوهــر زنــدی فرزنــد مــراد ش ش  300ت ت  1314صــادره از
ورامیــن فرزنــد متوفــی اینجانــب بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه آگهــی
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی دارا باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد .
/286م الف

رئیس حوزه یک شورای حل اختالف ورامین شهرجواد آباد

6440

مفقودی

ســندکمپانی وبــرگ ســبز ســواری پرایــد تیــپ :صبــا (ال ایکــس) مــدل 1378 :رنــگ :دودی -روغنــی بــه شــماره
موتــور 00103862 :و شــماره شاســی S1412278582032 :وشــماره پــاک :ایــران  448 -16د  73مفقــود
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

6434

قم

مفقودی

بــرگ ســبز ســواری ســاینا ســفید مــدل  1397بــه شــماره موتــور  M15/8542847و شــماره شاســی
 NAS831100J5764258و شــماره پــاک ایــران  49 - 16د  682مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط
مــی باشــد.

6435

قم

مفقودی

کارت اتومبیــل وانــت پیــکان مــدل  1385بــه شــماره موتــور  11285040123و شــماره شاســی  22105853و به
شــماره پــاک ایــران  319 – 16ب  91مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم

6436

آگهــی تغییــرات شــرکت فــرزام بتــن ســورن شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  2099و شناســه ملــی  14007893690به اســتناد صورتجلســه
هیئــت مدیــره مــورخ - : 1398/04/19کلیــه اســناد واوراق بهــادار و بانکــی و
قراردادهــا و ســایر مکاتبــات و اوراق عــادی بــا امضــای منفــرد آقــای ســامان
اســد آبــادی نائــب رئیــس هیــات مدیــره و مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم ()602482

6409

آگهــی تغییــرات شــرکت تجهیــزات پزشــکی کیمیاگــران پــارس
آریانــا شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  41008و شناســه
ملــی  14004623818بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق
العــاده مــورخ 1398/06/16تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :ســرمایه
شــرکت از  10000000ریــال بــه مبلــغ  1010000000ریال منقســم
بــه  10100ســهم  100000ریالــی از محــل آورده نقــدی و صــدور
ســهام جدیــد افزایــش یافــت کــه مبلــغ ســرمایه تعهــدی اولیــه و
کل ســرمایه افزایشــی طــی گواهــی شــماره 2305/2167مــورخ
1398/05/27بانــک اقتصــاد نویــن شــعبه زنــد شــیراز پرداخــت و
مــاده  5اساســنامه بشــرح ذیــل اصــالح گردیــد :ســرمایه شــرکت مبلغ
 1010000000ریــال ( یــک میلیــارد و ده میلیــون ریــال) منقســم به
 10100ســهم ( ده هــزار و صــد ســهم)  100000ریالــی بــا نــام عادی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز ()602301
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تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود رایــا الکترونیــک مدیــا درتاریــخ
1398/06/17بــه شــماره ثبــت  6639بــه شناســه ملــی  14008605958ثبــت
و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطالع
عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :هوشمندســازی تجهیــزات و لــوازم
خانگــی ،صنعتــی و تجــاری واردات قطعــات مــورد نیــاز جهــت تولیــد لــوازم
الکتریکــی و الکترونیکــی بــه منظــور مصــرف خــود یــا فــروش بــه ســایر تولیــد
کننــدگان داخلــی و خارجــی تحقیــق ،تولیــد ،توســعه و پشــتیبانی محصــول
در حــوزه ی لــوازم و تجهیــزات الکتریکــی و الکترونیکــی بــا مصــارف خانگــی،
صنعتــی ،تجــاری و علمــی و همچنیــن نــرم افزارهــای تکمیل کننــده ی خدمات
در ایــن نــوع محصــوالت واردات ،تولیــد ،مونتــاژ ،خریــد و فــروش داخلــی و
خارجــی (صــادرات) کلیــه ی لــوازم الکتریکــی و الکترونیکــی با مصــارف خانگی،
صنعتــی ،تجــاری و علمــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از
مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلی
 :اســتان اصفهــان  ،شهرســتان کاشــان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر کاشــان ،محلــه
آزادگان  ،کوچــه ( 10متــری پیــام)  ،کوچــه اســوه  ،پــالک  ، 74طبقــه همکــف
کدپســتی  8731748417ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ
 1000000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم ســمانه
نــوروزی بــه شــماره ملــی  1250198690دارنــده  10000ریــال ســهم الشــرکه
آقــای مجیــد یعقوبــی نیاســر بــه شــماره ملــی  1262027551دارنــده 980000
ریــال ســهم الشــرکه آقــای ناصــر نــزادی بــه شــماره ملــی  1262066433دارنده
 10000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره خانــم ســمانه نــوروزی بــه
شــماره ملــی 1250198690و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مدت
نامحــدود آقــای مجیــد یعقوبــی نیاســر بــه شــماره ملــی 1262027551و بــه
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود آقــای ناصــر نــزادی بــه شــماره ملــی
1262066433و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارندگان
حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ،
ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی
و اداری باامضــاء مدیــر عامــل منفــردا همــراه بــا مهــر 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 اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان ()599110
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برگ سبز ،شناسنامه خودروی وانت نیسان تیپ  2400CNGبه

رنگ سفید مدل  ۱۳۸۹به شماره موتور 557385به شماره شاسی
NAZPL140TBN266392به شماره پالک  ۶۸ج  ۳۸۶ایران  ۶۶به نام
گوهر اکبر زاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد ..

پروانه بهره برداری شرکت تعاونی  283ایثارگران دارنده به شماره ثبت690

واحد پرورش بزنجدی صنعتی به ظرفیت  300راس دام به تاریخ صدور
 94/8/4در زمینی به مساحت  2200متر مربع واقع در استان کهگیلویه

وبویراحمد شهرستان گچساران بخش مرکزی روستای امام زاده جعفر به

پالک فرعی  144از اصلی امام زاده جعفر عنایت لوایی اصل مفقود و از درج

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول در نوبت اول
به موجب اجرائیه به شماره 980122صادر از اجرای احکام مدنی
شورای حل اختالف خان میرزا محکوم علیه خانم سکینه شماروند فرزند
مهدی قلی به نشانی روستای برجوبی بخواسته مطالبه سرجمع به مبلغ
 529.982.000ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر و تلدیه در حل
محکوم له محمد حسین یوسفی با وکالت آقای کشاورز و پرداخت مبلغ
 20.000.000ریال بابت حق االجرا دولتی در حق صندوق دولت که در این
خصوص از شخص ثالث یک باب ساختمان تحت پالک  185فرعی از 24
اصلی خان میرزا را به نام احمد فرحمند فرزند نعمت اله به نشانی خان
میرزا روستای برجوبی که ششدانگ آن از طریق اداره محترم ثبت اسناد
وامالک شهرستان لردگان با شماره مورخ  1398.4.10بازداشت که این
ساختمان داری عرصه  850.76متر مربع که ساختمان یک طبقه نوع سازه
بتون و سنگ آجر و نماسازی کاشی و سرامیک قدمت بنا  7سال نوع
پنجره آهنی با سیستم گرمایشی بخاری گازی و سیستم سرمایشی کولر
آبی می باشد .پارکینگ و انباری ندارد و دارای انشعاب آب و برق و گاز می
باشد.ملک مورد ارزیابی به مساحت  850.76واقع در روستای برجوبی
تابع شهرستان لردگان استان چهار محال بختیاری به مساحت  115متر
مربع از مصالح سنگ و سیمان و آجر با کالف های افقی سقف تیرچه و
بلوک دارای نمای بیرونی سرامیک و مابقی سفید کاری است آشپزخانه
سرامیک شده و دارای اوپن کف ساختمان سیمان کیسه ای و دارای
یک باب ساختمان قدیمی به متراژ 50متر مربع کف بتن سقف تیرچوب و
در پنجره آهنی دارای چند درخت اصله گردو سیب ثمردهی و ...میباشد.
ملک موصوف به لحاظ قیمت روز زمین و مصالح کاربردی و عرف محل به
قیمت کارشناسی روز معامله سهل البیع به مبلغ  140322000تومان معادل
یکصدو چهل میلیون و سیصدو بیست و دو هزار تومان ارزیابی و اعالم می
گردد .ساختمان مذکور اعم از عرصه و اعیان با توجه به اوصاف فوق الذکر
جمعا به مبلغ تومان که توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری
و مصون از اعتراض باقی مانده و به شرح فوق توصیف اجمالی شده است
 .ضمن ًا جهت اطالع دقیق از توصیفات ملک های مذکور خریدار میتواند
یک روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه کنند لذا مقرر گردید ملک
موصوف در روز شنبه مورخ  1398.07.6راس ساعت  10الی  12ظهر در
محل اجرای احکام حقوقی با انجام مزایده عمومی و حضوری بفروش برسد
 .قیمت پایه از بهای ارزیابی شروع شده و به کسانی که باالترین قیمت
را پیشنهاد نمایند فروخته خواهند شد %10 .مبلغ پیشنهادی بایستی
فی المجلس توسط برنده مزایده به حساب سپرده واریز و فیش آن به
دفتر اجرا تحویل گردد.خریدار میتواند حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده
نسبت به پرداخت باقی مانده ثمن معامله اقدام نمایید .در غیر اینصورت
مبلغ واریزی اولیه با کسر هزینه های مربوطه به نفع صندوق دولت ضبط
و مزادیه تجدید می گردد.شرکت برای عموم به استثنای افراد ذکر شده
در ماده  127قانون اجرای احکام مدنی ازاد و متقاضیان شرکت در مزایده
میتوانند پنج روز قبل از موعد به این اجرا مراجعه تا اقدامات الزم جهت
بازدید ساختمان مذکور انجام پذیرد هزینه های مربوط به تشریفات و
برگزاری این مزایده تماما بر عهده محکم علیه می باشد.
مدیر احکام مدنی شورای حل اختالف – خان میرزا -یونس باقری

اگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسنادرهنی)

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 9700066له شــرکت پشــتیبانی امــوردام کشور-اســتان بوشــهرعلیه متعهــد (راهن)-:
مهردادمحمــودزاده فرزنــد محمدحســن تاریــخ تولــد 1370/1/11بــه شــماره ملــی 3490121971بــه نشــانی خورمــوج
بلــوار بســیج خیابــان درازی –ســمت راســت –تــاالر ســلیمانی ســابق –ومتعهــد (وام گیرنــده )شــرکت ســپهر فــراز
لیــان بــه شــماره ثبــت 7093بوشــهر وشناســه ملــی 10960000142بــه نشــانی بوشــهر –میــدان امــام ابتــدای خیابــان
بیســتم –کوچــه اللــه 3بــه موجــب مســتندات صدوراجرائیــه ســندرهنی وشــرطی شــماره ســند 12437تاریــخ ســند
1395/3/31تنظیمــی دفتراســناد رســمی شــماره 50بوشــهر تشــکیل گردیــده پــالک بــه شــرح ذیــل-1 :ششــدانگ یــک
قطعــه ســاختمان پــالک 34ســی وچهارفرعــی از 965نهصدوشــصت وپنــج اصلــی دربخــش 5خورمــوج واقــع خورمــوج
ابتــدای جــاده درازی بــه مســاحت 13900ســیزده هزارونهصدمترمربــع باکاربــری مجتمــع توریســتی وفرهنگــی وتفریحی
بــه مالکیــت مهــرداد محمــودزاده فرزنــد محمــد حســن تاریــخ تولــد 1370/01/11بــه شــماره ملــی 3490121971کــه
طبــق نظرکارشــناس رســمی بــه مبلــغ 14/384/610/000چهــارده میلیــارد وســیصد وهشــتادوچهارمیلیون وششــصدوده
هــزار ریــال ارزیابــی شــده بامشــخصات شــماال دردوقســمت اول غیــره بــه طــول شــانزده متــر وبیســت وپنــج ســانتیمتر
بــه ابــراه دوم غیــره بطــول پنجــاه وشــش متروهشــتادوپنج ســانتیمتر بــه ابــراه شــرقا دردوقســمت اول غیــره بطــول
نودوچهــار متــر بــه شــماره ســی وســه فرعــی ازنهصدوشــصت وپنــج اصلــی دوم غیــره بــه طــول نودویــک متــر به شــماره
ســی وســه فرعــی ازنهصدوشــصت وپنــج اصلــی جنوبــا غیــره بطــول هفتــادو هفــت متــر ونــود ســانتیمتر بــه راه غربــا
درپنــج قســمت اول بنــدی بطــول چهــل وپنــج متــر بــه باقیمانــده نهصدوشــصت وهشــت اصلــی دوم بنــدی اســت بطول
بیســت وهفــت متروپنجــاه ســانتیمتربه باقیمانــده نهصدوشــصت وهشــت اصلــی ســوم بنــدی اســت بــه طــول چهــل
وســه متــر بــه باقیمانــده نهصدوشــصت وهشــت اصلــی چهــارم بنــدی اســت بطــول چهــل ودومتــر وپنجــاه ســانتیمتر
بــه باقیمانــده نهصــدو شــصت وهشــت اصلــی پنجــم مــرزی اســت بطــول ده متــر وپنجــاه ســانتیمتر بــه ابــراه –حقــوق
ارتفاقــی نــدارد  .درمزایــده قرارمیگیــرد ومزایــده ازســاعت 9صبــح الــی 12ظهرروزچهارشــنبه مــورخ 1398/7/10درمحــل
اداره ثبــت اســنادوامالک دشــتی شــروع وبــه پایــان خواهدرســید ضمنــا قیمــت پایــه ازمبلــغ 14/384/610/000چهــارده
میلیاردوسیصدوهشــتاد وچهارمیلیــون وششــصدوده هزارریــال بــرای پــالک 34ســی وچهــار فرعــی از 965نهصدوشــصت
وپنــج اصلــی اغــاز وبــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقدافروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت چنانچــه بیشــتر ازقیمت
فــوق خریــداری گــردد حــق مزایــده ونیــم عشــراضافه بــر قیمــت وهمچنیــن پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه اب
،بــرق،گاز اعــم از حــق انشــعاب ویاحــق اشــتراک ومصــرف درصورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهاباشــد ونیزبدهــی هــای
مالیاتــی وعــوارض شــهرداری وغیــره تاتاریــخ مزایــده اعــم ازاینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یانشــده باشــد بــه عهــده
برنــده مزایــده اســت ونیزدرصــورت وجودمــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق ازمحــل مــازاد بــه برنــده مزایده
مســترد خواهدشــد ونیــم عشــر وحــق مزایــده نقداوصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روزمزایــده تعطیــل رســمی گــردد
مزایــده روز اداری بعدازتعطیلــی درهمــان ســاعت ومــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد هزینــه نقل انتقــال ســند دردفترخانه
بــه عهــده برنــده مزایــده میباشــد  .م الــف 288

مسئول اجرای اسناد رسمی خورموج  -علی زنگنه نژاد

6447

اگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139804024050000054/1:

بدینوســیله بــه خانــم کبــری پرداســی فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره ملــی 6579968011بدهــکار پرونــده کالســه
139804024050000054/1کــه برابــر گــزارش 1398/4/22شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ می گــردد کــه برابرقرارداد
بانکــی بیــن شــما وبانــک صــادرات شــعبه پــرک مبلــغ 144201420ریــال بدهکارمــی باشــید کــه براثرعــدم پرداخت
وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجراییــه نمــوده پــس ازتشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر وبکالســه فــوق درایــن
اجــرا مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18/19ائیــن نامــه اجرائــی مفــاد اسنادرســمی بشــما ابالغ مــی گــردد ازتاریخ
انتشــار ایــن اگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار چــاپ و
درج منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت بیســت روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ودرغیرایــن صــورت بــدون
انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهدشــد  .م الــف 350

مسئول واحداجرای اسنادرسمی کنگان  -امیرحسین شعبانی

644

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای منصــور شــیخ هفشــجانی دارای شناســنامه شــماره 298بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  593/98ازایــن
شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان احمــد شــیخ هفشــجانی
بشناســنامه  4610530627در تاریــخ  1398/6/9اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن
الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه -1اقــای منصــور شــیخ هفشــجانی شــماره شناســنامه  298تاریخ تولــد 1345
پدرمتوفــی  -2خانــم زری اقائــی هفشــجانی شــماره شناســنامه  150تاریــخ تولــد  1354مادرمتوفی اینــک با انجام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامه
ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهد شــد280

دبیر شورای حل اختالف هفشجان  19شهرکرد

6454

مفقودی لردگان

جــواز حمــل ســالح یــک لــول ســاچمه زنــی مــدل کوســه کالیبــر  12بــه شــماره بدنــه  03020849ســاخت
روســیه متعلــق بــه اینجانــب عبدالرســول خالــدی برهنــه مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط اســت 6455 282

رونوشت گواهی حصرواثت

خانــم زینــب رضایــی بشناســنامه شــماره  923باســتناد شــهادتنامه وگواهــی فــوت ورونوشــت شناســنامه ورثــه
درخواســتی بشــماره  980348تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشعارداشــته اســت کــه شــادروان عفــت ســلمانی
بشناســنامه شــماره  99درتاریــخ  12دی  1393درگذشــته وورثــه وی درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از  -1روح
اهلل رضایــی فرزندجمشــید شــماره شناســنامه  1190039575نســبت بــا متوفــی زوجــه -2زینــب رضایــی فرزنــد
امیرحســین شــماره شناســنامه 923نســبت بــا متوفــی مــادر پــس ازتشــریفات قانونــی وانتشــار یــک نوبــت اگهــی
درروزنامــه وعــدم وصــول هرگونــه الیحــه یــا اعتــراض باارائــه وصیــت نامــه ســری یــا رســمی حســب گواهــی
متصــدی مربوطــه ومالحظــه گواهینامــه مالیــات بــرارث بــه شــماره  3048ســرانجام درتاریــخ  1398/6/23در وقــت
فــوق العــاده شــعبه اول حصروراثــت شــورای حــل اختــالف الونــی بتصــدی امضــا کننــدگان زیــر تشــکیل وپــس
ازمالحظــه پرونــده کار گواهــی مــی نمایــد کــه ورثــه درگذشــته منحصربــه اشــخاص یــاد شــده دربــاال بــوده ووراث
دیگــری نــدارد ودارائــی ان روانشــاد پــس ازپرداخــت وانجــام حقــوق ودیونیکــه برترکــه تعلــق مــی گیرد وبــا عنایت
بــه مــاده واحــده مربــوط بــه اصــالح مــواد 946و948قانــون مدنــی مصــوب 6بهمــن مــاده  1387وبــه اســتناد مــاده
واحــده الحــاق یــک تبصــره بــه مــاده  946قانــون مدنــی اصالحــی 1387/11/6مصــوب 1389/5/26مجلس شــورای
اســالمی بــه صــورت زیــر تقســیم مــی گــردد روح الــه رضایــی زوجــه  1/4یــک چهــارم ازامــوال منقــول وقیمــت
امــوال غیرمنقــول مابقــی ترکــه بــه زینــب رضایــی مــادر تعلــق مــی گیــرد اعتبــار قانونــی ایــن گواهینامــه ازحیــث
مبلــغ نامحــدود اســت ایــن گواهــی صرفــا جهــت درج درروزنامه سراســری صــادر وفاقــد اعتبــار دیگری اســت 281

قاضی شورای حل اختالف شعبه اول حصروراثت آلونی اسحاق علیدوستی

6456

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

برابــر رای شــماره  1397/12/18 – 139760318020003717هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فریــده لطفــی پورچایجــان فرزنــد نصرالــه بــه شــماره شناســنامه
یــک صــادره از رودســر و کدملــی  2691452158بــه صــورت شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل
بــر انبــاری بــه مســاحت  155/03مترمربــع پــالک  3129فرعــی از  142اصلــی مفــروز و مجــزی شــده قطعــه
 172تفکیکــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه نــوده بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســازمان اموال
و امــالک بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی 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
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 دادخواســت 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  :پنج شنبه  98/6/28تاریخ انتشار نوبت دوم  :پنج شنبه 98/7/11

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

6332

مفقودی

مــدرک تحصیلــی کارشناســی متعلــق بــه ســینا بهرامــی دنیاچالــی فرزنــد ســیروس بــه شــماره ملــی
 2620395445در رشــته حســابداری از دانشــگاه راهبــرد شــمال بــه شــماره دانشــجویی  9429374102مفقــود
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

6424

رشت

آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان خانــه بــه شــماره یــک فرعــی از  176اصلــی بــه مســاحت 457/56
مترمربــع بــه شــماره ســریال  35100بنــام خانــم رافــت عبــاس زاده آســتارائی صادر و تســلیم شــده اســت ســپس
نامبــرده برابــر وارده شــماره  98/6/16 – 139821718010005256منضــم بــه دو بــرگ شــهادت شــهود اعــالم
داشــته کــه اصــل ســند مالکیــت اولیــه مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت لــذا
مراتــب بــر اســاس مــاده  120آییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و یــا
حقوقــی مدعــی حقــی و یــا وقــوع معاملــه بــه نفــع خویــش و یــا وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی
باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز مــی توانــد اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند
مالکیــت و یــا اصــل ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت نمایــد در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات
جــاری ثبــت اقــدام خواهــد شــد .

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – نوروزی

6425

اخطاریه دفترخانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب منصــور عســگرخانی خیــارک شــغل آزاد بــه نشــانی مجهــول المــکان موضــوع
جنــاب آقــای منصــور عســگرخانی خیــارک بدیــن وســیله بــه اطــالع شــما مــی رســاند کــه همســرتان آذرمرادپور
بــا مراجعــه بــه ایــن دفترخانــه و ارائــه حکــم طــالق از شــعبه یکــم 1/دادگاه عمومــی حقوقــی بندرانزلــی تقاضــای
ثبــت طــالق را نمودنــد لــذا از تاریــخ ایــن اخطاریــه بــه مــدت ده 10/روز بــه شــما مهلــت داده مــی شــود تــا بــا
مراجعــه بــه ایــن دفترخانــه نســبت بــه ثبــت طــالق اقــدام نماییــد در غیــر ایــن صــورت وفــق مقــررات عمــل
خواهــد شــد  .بندرانزلــی  ،غازیــان  ،مجتمــع تجــاری دیامونــد

6426

دفترخانه شماره هفت 7/بندرانزلی

مفقودی ( نوبت دوم )

پروانــه بهــره بــرداری شــرکت کشــت و صنعــت خاتــون چایپــاره بــه شــماره پروانــه  1101/1500تاریــخ ثبــت
 1383/10/1مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

6427

چایپاره

مفقودی

دفترچــه مالکیــت تراکتــور  ITM285مــدل  1372بــه شــماره موتــور  2347Bو شــماره شاســی  54058بنــام
حســن دالئــی میــالن مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

6439

چایپاره

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو  405بــه رنــگ نقــره ای مــدل  1387بــه شــماره
انتظامی  832م  55ایران  56به شــماره موتور  12487219632و شــماره شاســی NAAM01CA59E391363
متعلــق بــه مــوالوردی بیگــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

6441

رشت

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و ســند کمپانــی خــودروی ســواری مــزدا  3BKL3بــه رنــگ نقــره ای بــه شــماره انتظامــی
 596م  15ایــران  46بــه شــماره موتــور  LF10372205بــه شــماره شاســی NAGASX7CC11B01057
متعلــق بــه داریــوش خیراندیــش پلنــگ ســرایی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

6442

رشت

مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز موتــور ســیکلت کبیــر رنــگ مشــکی مــدل  1393بــه شــماره موتــور
 131461ncv0149و شــماره تنــه  NCV***150A9333079و شــماره پــالک ایــران  98867-612مفقــود
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

قم

6443

