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فرمانده انتظامی استان استان کهگیلویه وبویراحمد خبر داد

شمار قربانیان کرونا در کهگیلویه و
بویراحمدبه 1140نفررسید

کاهش  27درصدی نزاع های فردی
مریم قربانی ،خبرنگار یاسوج -فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :در مدت چهار ماهه امسال میزان وقوع نزاع
های فردی  ۹۶۲در استان بوده که  ۲۷درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

سردار کیقباد مصطفایی در جلسه تجلیل از خبرنگاران مرکز
استان با تبریک هفته خبرنگار گفت :همه اذعان داریم در عصر
ارتباطات نقش رسانه بسیار تاثیرگذار است ،اصحاب رسانه پل
ارتباطی مسوالن و مردم هستند  ،نقش رسانه ها در تنویر افکار
عمومی بسیار تاثیر گذار و مهم است و امروزه ما به قدرت رسانه
واقف هستیم و اطمینان داریم بخشی از امنیت امروز جامعه
مدیون رسانه ها و انعکاس درست اخبار و واقعیت هاست.
فرمانده انتظامی استان ابراز داشت :بحث عملیات روانی بسیار
مهم است هرجایی توانستیم افکار عمومی را همراه خود کنیم در
اجرای ماموریت ها از توفیق بیشتری برخوردار بودیم ،کهگیلویه
و بویراحمد جزو استان های برتر از نظر امنیت است که امیدوار
هستیم همچنان ادامه داشته باشد و پررنگ تر شود و رسانه ها
اطالع رسانی ها را انجام دهند.
مصطفایی اذعان داشت :در چهارماه سالجاری در استان از
نظر شاخص های امنیت وضعیت خوبی داشتیم و در این مدت
در رابطه با وقوع سرقت های مسلحانه از نظر مقایسه با سایر
استان ها از وضعیت خوبی برخوردار هستیم نرخ وقوع سرقت
مسلحانه در کشور که به آزار هر یک د هزار نفر جمعیت دست
در کشور  ۸.۱درصد است و در استان  .۳درصد است.
وی تاکید کرد :در چهار ماهه امسال استان در خصوص وقوع
سرقت های مسلحانه از وضعیت بهتری برخوردار بوده و نرخ وقوع
در کشور  ۸دهم یک درصد و در استان سه دهم یک درصد است.
مصطفایی بیان کرد :نرخ سرقت به عنف در استان بسیار پایین
بوده و  ۱.۳درصد استو  وقوع شرارت در استان  ۱.۷درصد و رتبه

مصطفایی:
عامل اصلی در
تصادفاتتاثیر
گذار بوده که
شامل عوامل
انسانی ،جاده
و وسیله نقلیه
است

دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در سنگر نخست مبارزه با زمینخواری

وقتی دستگاه دولتی زمینهساز تخلف میشود
معاون دادگستری کهگیلویه و بویراحمد
گفت :دادگستری استان در سنگر نخست
مبارزه با زمینخواری قرار دارد.
نشست کمیسیون مبارزه با زمین خواری
استان کهگیلویه و بویراحمد در حالی برگزار
شد که مسئوالن مرتبط با این کمیسیون اظهار
نظرهای مختلفی داشتند.
در این اظهار نظرها از بهشت زمین خواران در
استان یاد شد همچنین به روستایی که نقطه
خوش نشین برای مدیران شده است.
در این نشست سید عیسی حسنی معاون
پیشگیری از جرم دادگستری استان کهگیلویه
و بویراحمد اظهار کرد :دستگاه قضایی در بحث
زمینخواری در سه حوزه پیشگیری ،صدور آراء
قطعی و کمک به اجرای آرا پیشرو بوده و اگر
کاری در زمینه مبارزه با زمین خواری در استان
صورت گرفته تنها به همت دستگاه قضایی بوده
است که همیشه در صحنه قرار داشته و بصورت
میدانی قضات و دادستانها حضور دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه از دالیل مشکالت
ایجاد شده در نقاط مختلف استان به عملکرد

آگهــی تغییــرات شــرکت ســهامی خــاص کاال صنعــت بهمن
تــاج بــه شناســه ملــی  10103763600و شــماره ثبــت  162به
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  1401،03،02تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  .آقایــان
جعفــر اعتمــادی تاجبخــش کــد ملــی  ، 0041143698حســن
قورچیــان کــد ملــی  0046427945و خانــم فرزانــه اســدی
منفــرد کــد ملــی  0046824758بــه عنــوان اعضــای هیئــت
مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد . .موسســه غیــر
تجــاری معتمــد رایــان باهــر شناســه ملــی 14008338273بــه
عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای پویــا رســد کــد ملــی
 0062933582بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت
یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد . .روزنامــه کثیراالنتشــار
ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرستان
البرز-قزوین (7839 )1365038

بسیار خوبی است.
وی افزود :نرخ جرایم مالی استان  ۱۵و نرخ وقوع جعل در استان
حدود  ۲است.
این مسئول عنوان کرد :استان در خصوص فراوانی مواد مخدر
رتبه  ۱۷و در نرخ مواد مخدر رتبه  ۶کشور را دارد.
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با اظهار نگرانی از آمار
وقوع تصادفات در استان ،تصریح کرد :واژگونی در سطح محور
های استان زیاد است.
وی عنوان کرد :بسیاری از نقاط حادثه خیر استان به واسطه
پیگیری پلیس رفع شده اما هنوز برای ادامه کار پیگیر هستیم و
مماشاتی در این باره با هیچ دستگاهی وجود ندارد.
این مسئول ابراز داشت :سه عامل اصلی در تصادفات تاثیر گذار
بوده که شامل عوامل انسانی ،جاده و وسیله نقلیه است.
وی ادامه داد :استان به دلیل شرایط خاص توپوگرافی دارای جاده
های باریک و پر پیج و خم ،صعب العبور است.
نرخ تصادفات استان در کشور  ۶است و استان متاسفاه در این
باره رتبه خوبی ندارد.
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد :سامانه پایش
تصویری یکی از مطالبات اصلی پلیس بوده و امید است این آرزوی
دیرین ما تحقق پیدا کند.
مصطفایی گفت :کشفیات کاالی قاچاق در استان نسبت به سال
گذشته  ۴۰درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد :قتل های امسال تعداد  ۹فقره بوده که با ۳۶
درصدکاهش آمار وقوع قتل ها مواجه بوده ایم.

دستگاه ها برمیگردد گفت :در خصوص
تخریب برخی از نقاط به عملکرد دستگاه ها
نگاه کنید که برای مثال طرح هادی را چگونه از
این زمین ها عبور داده اند و با این کار مشکل
ساز شدهاند و عمال ً دست دستگاه قضایی را
برای برخورد با چنین تخلفاتی بستهاند.
این مسئول با بیان اینکه در مقابل چنین
تخلفاتی مثل دست درازی به انفال هرگز
سکوت نکردهایم و از صدور آرای الزم چشم
پوشی نشده یادآور شد :به کلیه روسای
دستگاههای قضایی و به همه فرمانداران و
متولیان انفال مکاتبه کردیم که تمامی آراء
مربوط به احکام قضایی را اجرا کنند.
وی با بیان این که برای موفقیت در کار
مبارزه با زمینخواری عالوه بر حضور ما نیاز
است افکار عمومی و رسانه ها هم در میدان
باشند گفت :به دادستانها و به فرمانداران به
عنوان رئیس شورای تامین اعالم کردهایم در هر
نقطهای که الزم است ما حضور پیدا میکنیم
و در جاهایی که نیاز به دستور مقام قضایی
نباشد راسا اقدام شود.

این مسئول ارشد قضایی در استان گفت :در
حوزه پیشگیری و برخورد با متصرفان و زمین
خواران و رودخانه خواران مردم میدانند که
دستگاه قضایی پیشتاز ورود به این موضوعات
بوده است وقتی نیاز به حضور دادستان و حتی
رئیس کل باشد حضور میدانی داشتهاند لذا
چه در صدور حکم قضایی و چه زمینه حضور
میدانی همواره پیشقدم و پای کار بودهایم و چه
در جاهایی که ادارات نیاز به خلع ید بدون حکم
قضایی داشته باشند نیز همدلی و همراهی
الزم را داشتهایم .معاون دادگستری استان
تاکید کرد اداراتی که دارای وسایل و تجهیزات
و ماشین آالت سنگین هستند برای اجرای
احکام زمین خواری و تصرفات باید با ادارات
مربوطه همکاری الزم را داشته باشند تا انفال و
بیتالمال هرچه زودتر برگردد و رای با قاطعیت
تمام اجرا شود.
وی گفت :خوشبختانه استان کهگیلویه و
بویراحمد در مبارزه با زمین خواری جایگاه
بسیار خوبی در میان سایر استان های کشور
دارد.

اطالعیه

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

درمــورد دادنامــه شــماره  140132390000865967ازشــعبه  2دادگاه خانواده شهرســتان شــهرکرد کــه خواهان خانم
آیلیــن قربانــی نیکــو و خوانــده رضــا پرشــید صــادر گردیــده و دادنامــه قطعــی گردیــده اســت و رضــا پرشــید مجهــول
المــکان مــی باشــد لــذا اطــالع رســمی درروزنامــه اعــالم مــی گــردد کــه دادنامــه قیــد شــده قابلیــت اجــرا دارد .

برابــر رای شــماره  140160318012001341و  1342مورخــه  1401/05/02هیــات اول موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محســن جدیــدی ماســوله فرزنــد محمــد
شــماره شناســنامه  683صــادره از شــفت و خانــم زلیخــا احمــدی نــژاد احمدســرائی فرزنــد رضــا شــماره
شناســنامه  6صــادره از شــفت مشــاعا و بالســویه در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــا کاربــری
مســکونی بــه مســاحت  489/49مترمربــع بــه شــماره پــالک ثبتــی  767فرعــی مجــزی شــده از پــالک 65
واقــع در قریــه احمدســرگوراب شــفت ســنگ اصلــی  24بخــش  21گیــالن خریــداری از مالکیــت رســمی
نقــی نیــک نــژاد(زارع صاحــب نســق) محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت
 2مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا
عــدم ارایــه گواهــی تقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور ســند مالکیــت
خواهــد شــد.

سردفتر ازدواج  56شهرکرد وطالق  91شهرکرد سید محمود جزایری 7843

اطالعیه

درمــورد ســند نکاحیــه شــماره 48388مــورخ  1401/4/9بــا شــماره ســریال ســند  183543الــف  00/کــه بیــن اقــای
رســول حیــدری ســودجانی و زهــرا حیــدری ســودجانی صــادر گردیــده اســت و شناســنامه هــای بــا کــد ملــی
 4610429101بنــام رســول حیــدری ســودجانی و کــد ملــی  1273756487بنــام زهــرا حیــدری ســودجانی مفقــود
گردیــده اســت کــه جهــت اطــالع در روزنامــه کثیراالنتشــار چــاپ گــردد کــه ســند مزبوروشناســنامه هــای قیــد شــده
دارای اعتبــار نمــی باشــد

سردفتر ازدواج  56شهرکرد وطالق  91شهرکرد سید محمود جزایری7844

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چــون تحدیــد حــدود شــشدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه پــالک 402-فرعــی از  -3198اصلــی واقــع در بخــش-
4شمالشــرق قزویــن بــه علــت عــدم حضــور مالــک بــه عمــل نیامــده و عمــل تبصــره ذیــل مــاده 15قانــون ثبــت
نیــز میســور نیســت لــذا بنــا بــه تقاضــای مصطفــی جمشــیدی احــدی از وراث ذکریــا جمشــیدی مالــک شــشدانگ
تحدیــد حــدود پــالک فــوق در روز یکشــنبه مــورخ 1401/06/20ســاعت 10صبــح بــه وســیله نماینــده و نقشــهبردار
ایــن اداره در محــل وقــوع ملــک بــه عمــل خواهــد آمــد .بدینوســیله بــه مالکیــن مجــاور اخطــار مــی شــود کــه در
روز و ســاعت مقــرر در آگهــی در محــل حضــور بــه هــم رســانند مجاوریــن معتــرض کــه در محــل حضــور نداشــته
باشــند میتواننــد طبــق مــاده 20قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدیــدی لغایــت ســی روز اعتــراض
کتبــی خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع
ذیصــالح قضایــی تنظیــم نمایــد در غیــر ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه
مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد .بــا ارائــه گواهــی مزبــور
ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار1401/05/26 :

تاریخ انتشار اول 1401/05/26
تاریخ انتشار دوم 1401/06/09
م الف 345

برابــر رای شــماره 140160309068000748مــورخ 1401/04/04پرونــده کالســه1400114409068000189
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی مالکیــت خانــم
مصــری نصیــری بــه شناســنامه شــماره 1035کدملــی 5909795309صــادره از قزویــن فرزنــد محمدعلــی در
شــشدانگ یــک قطعــه بــاغ احداثــی در یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت400مترمربع کــه نســبت بــه اعیانــی
مــورد گــزارش مشــمول مقــررات قســمت اخیــر تبصــره 3مــاده 6آییننامــه موضــوع نامــه شــماره104015
مــورخ 1401/03/19نامــه جهــاد کشــاورزی قزویــن مبنــی بــر مخالفــت بــا صــدور ســند بــدون قیــد اعیانــی
میباشــد .پــالک شــماره 5535فرعــی از 36اصلــی واقــع در قزویــن بخــش 5حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو
قزویــن انتقالــی برابــر ســند شــماره 146547مــورخ 1400/07/21دفتــر خانــه اســناد رســمی 36قزویــن از حســن
کردچگینــی تاییــد محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز
آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند،
میتواننــد 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 اول1401/05/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/5/26 :

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و کارت خــودروی ســواری کرایــه عمومــی سیســتم پیــکان تیــپ  1400مــدل 1377
بــه رنــگ ســفید روغنــی بــا نــوار ابــی فیــروزه ای شــماره انتظامــی  826ع  14ایــران  +46و شــماره موتــور
 11127777948و شــماره شاســی  77481631متعلــق بــه خانــم رعنــا صادقــی کیــا ســج محلــه مفقــود
7857
و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شعبان عسگری -رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قزوین 7847

علی شهسواری -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2قزوین

7683

آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت ســهدانگ مشــاع از شــشدانگ یــک واحــد آپارتمــان مســکونی بــه شــماره قطعــه 1تفکیکــی
و مســاحت 49/47مترمربــع تحــت پــالک 5239فرعــی از 2859فرعــی از -38اصلــی بخــش 5قزویــن ذیــل
شــماره دفتــر الکترونیکــی 139920309068012433و شــماره چاپــی 032029ســری ه ســال 98بــه نــام
آقــای داود دوســتمحمدی صــادر و تســلیم گردیــده اســت و بــه موجــب ســند رهنــی بــه شــماره13654
مــورخ 1398/12/15دفتــر 89قزویــن بــه نفــع بانــک مســکن شــعبه فرهیختــگان قزویــن در رهــن میباشــد.
حــال خانــم ســمیه ســادات بابائــی بــه موجــب ســند وکالــت شــماره 5437مــورخ 1401/05/19دفتــر22
قزویــن از طــرف مالــک طــی درخواســت بــه وارده 68009952مــورخ 1401/01/31مدعــی شــده کــه ســند
مذکــور بــه علــت ســهلانگاری مفقــود گردیــده اســت و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی خــود را
نمــوده کــه مراتــب بــه اســتناد مــاده 120آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اعــالم مــی گــردد تــا هــر کــس
بــه نحــوی از هــر انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معامالتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی
وجــود ســند نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره
اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف
مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود اداره
ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد .ایــن آگهــی در
یــک نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهــد شــد.

علی شهسواری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2قزوین7835

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای کــرم فتحــی دارای شناســنامه شــماره 177بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  303/1401ازایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســن فتحــی هفشــجانی بشناســنامه
 2677در تاریــخ  1377/1/21اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحوم منحصراســت
بــه  -1کــرم فتحــی هفشــجانی ش ش  -2 ، 177ملکــی جــان طالبــی هفشــجانی ش ش  -3 ، 32محتــرم فتحــی
هفشــجانی ش ش  ، 14زیــور فتحــی هفشــجانی ش ش  205اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبوررا
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 شــد

قاضی شورای حل اختالف شماره  19هفشجان نعمت اله سلیمانی 7841

رونوشت آگهی حصروراثت

خانــم صغــری بــارزی طاقانکــی دارای شناســنامه شــماره  72بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  305/1401ازایــن
شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی شــیر نــادری طاقانکــی
بشناســنامه  35در تاریــخ  1401/4/11اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم
منحصراســت بــه -1شــیرین خانــم بهرامــی طاقانکــی ش ش  406مادرمتوفــی  -2مهــرگل رفیعــی طاقانکــی ش ش
 1770همســرمتوفی  -3کاظــم نــادری طاقانکــی شــماره ملــی -4 ، 461014769قاســم نــادری طاقانکــی ش ش ، 65
 -5ســلمان نــادری طاقانکــی شــماره ملــی  -6 ، 4610257505فاطمــه نــادری طاقانکــی ش ش  -7 ، 71هاجرنادری
طاقانکــی ش ش  -8 ، 442صغــری نــادری طاقانکــی ش ش  72فرزنــدان متوفــی اینــک بــا انجــام 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 شــد

قاضی شورای حل اختالف شماره  19هفشجان نعمت اله سلیمانی 7842

آقــای عبدالرحمــن شــاهوئی بموجــب وکالتنامــه  1401/05/20 - 19365دفتــر خانــه اســناد رســمی  316مشــهد
بوکالــت از طــرف آقــای عبدالواحــد شــاهوئی (مالــک) و باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود
و بــه گواهــی دفتــر اســناد رســمی شــماره  70زاهــدان رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت  678858د 94
ششــدانگ یکبــاب خانــه پــالک  - 7280اصلــی واقــع در بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان صدیقیقــه  4دفتــر
 139620322001001822بعلــت اســباب کشــی از بیــن رفتــه درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده
لــذا مراتــب باســتناد تبصــره یــک مــاده  120آئیــن نامــه ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی
مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم میباشــد از تاریــخ نشــر ایــن
آگهــی ظــرف مــدت  10روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بایــن اداره اعــالم و
رســید دریافــت نمایــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یا در
صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهد شــد
و بموجــب ســند رهنــی  1396/04/13 - 195627دفترخانــه  5زاهــدان در رهــن بانــک انصــار میباشــد.
میم الف 484

مفقودی

اینجانــب رعنــا صادقــی کیــا ســج محلــه مالــک خــودرو کرایــه عمومــی پیــکان شــماره موتــور
 11127777948و شــماره شاســی  77481631بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی
اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچــه هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز
بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران
کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه  1مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای
7858
مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز ) خــودرو ســواری پــژو پــارس مــدل  1399بــه رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور
 124K1507365وشــماره شاســی NAAN01CE5LH269662و شــماره انتظامــی  991ق  84ایــران  95بنــام
عمــران درفشــیده مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

حسینعلی مالیی رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان 7856

چابهار 7848

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی سهام عدالت
شهرستان شاهین دژ به شماره ثبت 296

مفقودی

بنــا بــه تصویــب ،هیــات مدیــره جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده (نوبــت اول ) شــرکت تعاونــی ســهام عدالــت
شهرســتان شــاهین دژ راس ســاعت  9روز چهارشــنبه مــورخ  1401/05/12در محــل شهرســتان شــاهین دژ – شــهر
شــاهین دژ خیابــان شــهدا – پاییــن تــر از بانــک ســپه طبقــه همکــف داره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی شــاهین دژ از
دفتــر ســهام عدالــت برگــزار میگــردد لــذا از عمــوم ســهامداران و اعضــای شــرکت دعــوت بعمــل مــی اید جهــت اتخاذ
تصمیــم راجــع بــه موضوعــات ذیــل در روز و ســاعت مقــرر در محــل تعییــن شــده حضــور بهــم رســانند و باتوجــه
بــه مفــاد مــاده  19اییــن نامــه نحــوه تشــکیل مجامــع عمومــی در صورتیکــه حضــور عضــوی در مجمــع میســر نباشــد
میتوانــد حــق رای خــود را بــه موجــب وکالتنامــه بــه عضــو دیگــر یــا نمایــده تــام االختیــار از میــان اعضــا یا غیــر اعضا
واگــذار نمایــد.در اینصــورت هــر عضــوی میتوانــد عــالوه بــر رای خــود حداکثــر حــق ســه رای بــا وکالــت و هر شــخص
غیــر عضــو تنهــا یــک رای بــا وکالــت داشــته باشــد توضیــح اینکــه وکالتنامــه هــای عــادی بایســتی یــک روز پــس از
انتشــار اگهــی مذکــور تــا یــک روز قبــل از تشــکیل مجمــع بــه غیــر از ایــام تعطیــل در محــل دفتــر شــرکت تعاونــی
ســهام عدالــت شهرســتان شــاهین دژ تســلیم شــده و توســط هیــات مدیــره بررســی و تائید گــردد .مــدارک الزم جهت
حضــور در مجمــع  -1کارت شناســایی معتبــر  -2اصــل نمایندگــی تــام االختیــار
دســتورات جلســه  -1 :اتخــاذ تصمیــم در خصــوص تصویــب اساســنامه منطبــق بــر اصالحیــه قانــون بخــش تعاونی
جمهــوری اســالمی ایــران مصــوب -2 1393/02/17اصــالح مــاده  4اساســنامه  -3اصــالح مــاده  6اساســنامه مبنــی
بــر ادرس قانونــی و کــد پســتی و ادرس و طــرح  --اداره پســت  -4اصــالح مــاده  48اساســنامه

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز )  ،ســندکمپانی و فاکتــور فــروش کارخانــه خــودرو وانــت سیســتم پیــکان
تیــپ  1600مــدل  1389بــه رنــگ ســفید شــیری بــه شــماره موتــور  11489018176وشــماره شاســی
 NAAA36AA0AG216074و شــماره انتظامــی  265ج  47ایــران 95بنــام عبدالرحیــم واضعــی مفقــود
واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
چابهار 7849

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز ) و ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو  405مــدل  1391بــه رنــگ
نقــره ای بــه شــماره موتــور 12491067920وشــماره شاســی  NAAM01CA3CR575073و شــماره
انتظامــی  252ق  31ایــران  95بنــام نــواب بالیــده مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
چابهار 7850

مفقودی

هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شاهین دژ 7859

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز )  ،ســندکمپانی و کارت پــالک خــودرو ســواری پرایــد مــدل  1386بــه رنــگ
ســفید بــه شــماره موتــور  2047162وشــماره شاســی  S1412286153352و شــماره انتظامــی  695ط 11
ایــران  95بنــام نــواب گل داد مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
چابهار 7851

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی
سهام عدالت شهرستان شاهین دژ به شماره ثبت 296

بنــا بــه تصویــب ،هیــات مدیــره جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده (نوبــت اول ) شــرکت تعاونــی ســهام
عدالــت شهرســتان شــاهین دژ راس ســاعت  9روز پنــج شــنبه مــورخ  1401/05/27در محــل شهرســتان
شــاهین دژ – شــهر شــاهین دژ خیابــان شــهدا – پاییــن تــر از بانــک ســپه طبقــه همکــف داره تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی شــاهین دژ از دفتــر ســهام عدالــت برگــزار میگــردد لــذا از عمــوم ســهامداران و اعضــای شــرکت
دعــوت بعمــل مــی ایــد جهــت اتخــاذ تصمیــم راجــع بــه موضوعــات ذیــل در روز و ســاعت مقــرر در محــل
تعییــن شــده حضــور بهــم رســانند و باتوجــه بــه مفــاد مــاده  19اییــن نامــه نحــوه تشــکیل مجامــع عمومــی در
صورتیکــه حضــور عضــوی در مجمــع میســر نباشــد میتوانــد حــق رای خــود را بــه موجــب وکالتنامــه بــه عضــو
دیگــر یــا نمایــده تــام االختیــار از میــان اعضــا یــا غیــر اعضــا واگــذار نمایــد.در اینصــورت هــر عضــوی میتوانــد
عــالوه بــر رای خــود حداکثــر حــق ســه رای بــا وکالــت و هــر شــخص غیــر عضــو تنهــا یــک رای بــا وکالــت
داشــته باشــد توضیــح اینکــه وکالتنامــه هــای عــادی بایســتی یــک روز پــس از انتشــار اگهــی مذکــور تــا یــک
روز قبــل از تشــکیل مجمــع بــه غیــر از ایــام تعطیــل در محــل دفتــر شــرکت تعاونــی ســهام عدالــت شهرســتان
شــاهین دژ تســلیم شــده و توســط هیــات مدیــره بررســی و تائیــد گــردد .مــدارک الزم جهــت حضــور در مجمــع
 -1کارت شناســایی معتبــر  -2اصــل نمایندگــی تــام االختیــار
دســتورات جلســه  -1 :اســتماع گــزارش هیــات مدیــره و وبازرســان  -2طــرح و تصویــب ترازنامــه و ســایر صورتهــای
مالــی ســالهای  -3 1400-99-98-97-96-95-94-93اتخــاذ تصمیــم در مــورد ســود یــا زیان ســالهای -95-94-93
 -4 1400-99-98-97-96طــرح و تصیــوب گــزارش تغییرات ســرمایه ســالهای 1400-99-98-97-96-95-94-93
 -5طــرح و تصیــوب بودجــه پیشــنهادی هیــات مدیــره بــرای هزینــه هــای ســال مالــی  -6 1401انتخــاب دو نفــر
بــازرس اصلــی و دونفــر بــازرس علــی البــدل بــه علــت اتمــام ماموریــت بــه مــدت یــک ســال مالــی -8طــرح وتصویــب
حــق الزحمــه بــازرس از بازرســان بــرای ســال مالــی  -9- 1401اتخــاذ تصمیــم در خصــوص تعییــن روزنامه بــرای درج
آگهــی هــای بعــدی شــرکت ضمنــا کلیــه کاندیداهــای عضویــت در ســمت هیــات مدیــره و بــازرس بایســتی حداکثــر
تــا ظــرف مــدت  5روز بعــد از انتشــار اگهــی مذکــور لغایــت  1401/05/01مــدارک شناســایی ذیــل را بــا مراجعــه بــه
دفاتــر شــرکت واقــع در خیابــان شــهدا پاییــن تــر از بانــک ســپه طبقــه همکــف داره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
شــاهین دژ تحویــل شــرکت نمــوده و رســید دریافــت دارنــد .مــدارک شــامل  :فتوکپــی شناســنامه – گواهــی صــدور
عــدم ســو پیشــینه -تصویــر اخریــن مــدرک تحصیلــی – تکمیــل فــرم کاندیداتــوری – عضویــت در ســمت هیــات
مدیــره بــا بازرســی

هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شاهین دژ 7860

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شفت -حیدر پور 7861

ســند کمپانــی خــودروی ســواری ســمند مــدل  99رنــگ ســفید بــه شــماره شاســی NAAC91CE3LF701268
وشــماره موتــور  124K1503669و شــماره پــالک 57ج 551ایــران  74بــه نــام مریــم حیدریــان مفقــود گردیــده و
7840
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی گــردد.

آگهی فقدان سند مالکیت

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

فهیمه صفدری،خبرنگاریاسوج-رئیس دانشگاه
علوم پزشکی استان با بیان اینکه طی  24ساعت
گذشته دراستان یک نفر براثرکرونا فوت کرده
است گفت :شمار قربانیان این بیماری در
کهگیلویه و بویراحمدبه 1140نفررسید.
دکتر محمد غالم نژاد تصریح کرد :هم اکنون
 74بیمار در بیمارستانهای استان بستری
هستند که 42نفر مبتالی قطعی و  6نفر از این
بیماران در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان
هستند.
دکتر غالم نژاد اضافه کرد :از مجموع مبتالیان
به کووید 19در کهگیلویه و بویراحمد 97هزار
113نفر بهبود یافته گزارش شده است.
وی با اشاره به آزمایشهای انجام شده
دراستان طی  24ساعت گذشته تصریح کرد :از
 336نمونه دریافت شده از آزمایشگاههای استان
که شامل تستهای پی سی آر ورپید تست
است 43درصد موارد مثبت بودند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان
اینکه آمار مبتالیان به بیماری کرونا در استان
روزانه در حال افزایش است گفت :پیش بینی
می شود طی روزهای آینده آمار بیماران بدحال و
مرگهای ناشی از کرونا در کهگیلویه و بویراحمد
افزایش یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود:
توصیه میشود افراد در صورت داشتن هر
گونه عالئم بیماری کرونا به پزشک مراجعه و
مراقبتهای الزم برای پیشگیری از انتقال بیماری
این بیماری به دیگر اعضاء خانواده و دیگران را
داشته باشند.
غالم نژاد مهمترین راهکار برای پیشگیری
از ابتال به کرونا را رعایت دستور العملهای
بهداشتی و خودداری از عادی انگاری این بیماری
دانست و اضافه کرد :مردم استان برای پیشگیری
از ابتال و کاهش مرگ میر ناشی از کرونا و ایجاد
ایمنی در برابر این بیماری خطرناک و همه گیر
واکسیناسیون خود را تکمیل و دُز یادآور را حتما
تزریق کنند.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهردادعزیز پور حسن ابادفرزند جبار به
شماره ملی ۴۲۲۰۲۹۴۲۹۵صادر از بویراحمد در مقطع کارشناسی پیوسته
رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار صادر از واحد دانشگاهی آزاد یاسوج به
شماره سریال ۲۱۵۹۴۲۵مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا
میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند

نوبت اول
به اطالع عموم می رساند پروانه اشتغال به کار مهندس رضا پروین به شماره
شناسنامه  853و کدملی  4231674450به شماره پروانه 00782-300-29
پایه سه نظارت رشته مهندسی عمران  -عمران مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه وبویراحمد

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز ) خــودرو ســواری ســایپا تیــپ SAINAمــدل  1400بــه رنــگ ســفید بــه
شــماره موتــور  M15/9110897وشــماره شاســی  NAS831100M5712311و شــماره انتظامــی  994ق
 78ایــران 95بنــام اصغــر بشــکم مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
چابهار 7852

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز )  ،ســند کمپانــی و کارت پــالک خــودرو ســواری پرایــد تیــپ  132مــدل
 1396بــه رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور  M136021981وشــماره شاســی  NAS42110H1233622و
شــماره انتظامــی  211ق  79ایــران  95بنــام احســان نــوروزی مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
چابهار 7853

مفقودی

عرصــه قــرارداد شــهرداری چابهــار بــه شــماره /28041الــف و تاریــخ  1394/11/11بنــام حلیمــه واحــدی
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .
چابهار 7854

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز ) خــودرو ســواری سیســتم پــژو تیــپ  SLX-TU5 405مــدل  1396بــه
رنــگ ســفید –روغنــی بــه شــماره موتــور 164B0122618وشــماره شاســیNAAM31FE5HK615136
و شــماره انتظامــی  737ص  83ایــران  85بنــام محمــد کیخایــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
زاهدان 7855

