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آگهی

شنبه  12مهر ماه -1399شمــاره 4036

مفقودی

آگهی انتقالی شرکت خدماتی مبتکر دریا به شناسه ملی 10420108459
به موجب صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ 23/10/1398
شرکت خدماتی مبتکر دریا (مسئولیت محدود) به شماره ثبت 40918به
واحد ثبتی اســتان خوزستان  ،شهرســتان بندرماهشهر  ،بخش بندر امام
خمینی  ،شــهر بندرامام خمینی ،محله 300دستگاه  ،خیابان نواب صفوی ،
خیابان جهاد  ،پالک  ، 0طبقه اول  ،واحد 1کد پستی  6356163220انتقال
یافت و در این اداره ذیل شماره ثبت 789ثبت گردید که جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر ()1006861

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان تنگدیسی سهامی خاص به شماره ثبت
 525و شناسه ملی  10420080939به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عــادی بطور فوق العاده مورخ  10/10/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :
سعیده کرمی به شماره ملی  5999575893به سمت بازرس اصلی و مراد
دمور زاده به شماره ملی  5999639042به سمت بازرس علی البدل برای
یک سال مالی انتخاب گردیدند .اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به
قرار ذیل انتخاب گردیدند :ماهان خرم پور به شماره ملی 5990073216
 مهین جشان زاده به شماره ملی - 5999892155ماهی جان خرم پور بهشماره ملی  5999889375اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان ()1006803

مــدرك كاردانــي بــه شــماره /٢١٣٨ف تاريــخ
 1383/٢/10اينجانب فرزانه اسمعيل پور اصل فرزند
عزيز علي به شــماره شناســنامه ٢٠٢٨صادره ازاروميه
متولــد  ١٣٦١دانشــگاه ازاد ســراب مفقــود و از درجه
اعتبار ســاقط اســت.از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك
را به دانشگاه سراب ارسال نمايد

آگهــی تغییــرات شــرکت توســعه بازرگانــی آریــا تجــارت فــوالد
آســیا ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  37197و شناســه ملــی
 10420297377بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  23/06/1399تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  :اعضــاء هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال بــه قــرار ذیــل
تعییــن گردیدنــد  :محســن رضائی به شــماره ملــی 1882207262
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره -نامــدار مظاهــری زاده بشــماره
ملــی  0058681981بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره
 مصطفــی مرعشــی بشــماره ملــی  1756542287به ســمت نائبرئیــس هیئــت مدیــره امضــاء کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد
آور چــک  ،ســفته  ،بــروات و بطــور کلــی هــر قــراردادی کــه بــرای
شــرکت ایجــاد تعهــد نمایــد بــا دو امضــاء مشــترک از اعضــای هیئــت
مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت و نامــه هــای اداری بــا امضاءمدیــر
عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت .موسســه آتیــه اندیش
نمودگــر بــا شناســه ملــی  10103297965بــه عنــوان بــازرس
اصلــی و مصطفــی حســینی صابــر بــه شــماره ملــی5269894343
بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب
شــدند .روزنامــه اعتــدال جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن
شــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خوزســتان اداره ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اهــواز ()1006821

آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی بهــره بــرداران توســعه
آبــی غــرب اهــواز بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره
ثبــت  38641و شناســه ملــی  10420311975بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق
العــاده مــورخ  20/01/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  :بــه عنــوان اعضــای هیئــت مدیــره بــرای مــدت
نامحــدود انتخــاب گردیدنــد .ســید خضیــر فاضلــی بــه
کــد ملــی 1753135486بــه ســمت مدیــر عامــل و
نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و مریــم آقاپــور بــه کــد ملــی
 1900094819بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره کلیــه
اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک–
ســفته –بــرات -قراردادهــا و عقوداســامی و اوراق عــادی
و اداری بــا امضــاء مدیــر عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر میباشــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان
خوزســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری
اهــواز ()1006800

آگهی موضوع ماده3وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139960310006008450مــورخ /30/04
 1399هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان نور
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم شــهین تربتیان
فرزند حســن ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت
 245.50مترمربــع پالک  235فرعــی از  4فرعــی از  8اصلی واقع در
انارجار مازندران بخش  10ثبت نور محرز گردیده است  .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری و
محلی آگهی می گردد درصورتی که اشــخاص ذی نفع به آرا اعالم شده
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض خودرا
به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نماید.معترض باید
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت
محل تحویل دهد .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .م.الف
19904913
تاریخ انتشار اول  99/06/29تاریخ انتشار دوم 99/07/12
صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

دادگستری کل استان بوشهر

پرونده کاالسه  9909987768300183شعبه  3شورای حل اختالف شهرستان گناود تصمیم نهایی شماره 997768300286
خواهــان خانــم عفــت حســنی فرزنــد ابراهیــم بــه نشــاني اســتان بوشــهر شهرســتان گنــاوه بنــدر گنــاوه  -خيابــان محلــه ســادات  -خ حرم
بــه حــرم  -کوچــه 7
حاجیانی
 ،آقــای علیرضــا حســنی فرزنــد ابراهيــم  .2آقــای مهــدی حســی فرزنــد ابراهيــم  .3اقــای حســین علــی فرزنــد ابراهيــم المکــی بــه تنتهي
ام  -شهرســتان گنــاوه  -بنــدر گنــاوه  -چهــار راه فضيلــت  -خیابــان حــرم بــه حــرم حکوچــه هفتــم  -پــاک 1
 -4کــه خانــم فاطمــه حســنی فرزنــد ابراهیــم بــه نشــانی اســار بومــی شهرســتان گناووشــی بنــدر گاو  -مجلــه ســادات  -خيابــان حــرم بــه
حــرم  -کوچــه ختــم در اون ســمت راســت خانــم شــرکت شــهیدی پــور فرزنــد شــانرا بــه لثالــی اســتان بوشــهر بــه شهرســتان گنــاوه -
بنــدر گنــاوه  -حــرم بــه حــرم خواســته هــا ,1 :تحريــر تركــه ,2مهــر و مــوم ترکــه
گردشــکار  -بتاریــخ فــوق در وقــت فــوق العــاده جلســه شــعبه ســوم شــورای حــل اختــاف شهرســتان گنــاوه بنــدی امضــاء كننــده ديــل
التشــكيل املــت الرونــده کالســه فــوق تحــت نظــر اســت قاضــی شــورا پــس از اخــذ ننلریــه مشــورتی اعضــاء شــعنه مربــو لــه و بررســی
جميــع اوراق و محتویــات پرونــده و همچنیــن بــا اســتعانت از خداونــد متعــال ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور
رای مــی نمایــد
رای شورا
در خصوص دادخواست خواهان خانم عفت حسنی فرزند ابراهيم به طرفیت خواندگان  :علیرضا حسنی فرزند ابراهيم
مهــدی حتــی فرزنــد ابراهيــم حســين حتــی فرزنــد ابراهيــم  ،فاطمــه حســنی فرزنــد ابراهيــم د شــوکت شــبدر بــور فرزنــد غالمرضابــه
خواســته تحریــر ترکــه کــه در ایــن خســوصل شــورای توجــه بــه اســتفاده از اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان گنــاوه و اداره
راهنمایــی و رانندگــی شهرســتان گنــاوه و همچنیــن معرفــی امــوال و امــاک مربــوط بــه مرحــوم ابراهيــم حســنی از ســوی ورا بعــد از
تشــريفات قانونــی از ســوی شــعبه ســوم شــورای حــل اختــاف امــوال و امــاک مرحــوم ابراهيــم حســنی بــه شــرح ذیــل تحریــر گرديــده
اســت .چنانچــه احتــی از وراث یــا ذينفعــی اموالــی یــا دینــی نســبت بــه ترکــه ســرحوم مطلــع بالمــد تــا قبــل از اتمــام وقــت درج در
روزنامــه بــه شــورا معرفــی نمایــد .کلیــه امــوال مرحــوم بــه شــرح ذیــل مــی باشــد و ســند مالکیــت ششــدانگ یــک بــاب آپارتمــان بــه
شــماره پــاک  917 /4311مجــزا شــده از پــاک ( 917 /2777در گنــاوه بــه نــام متوفــي ابراهيــم حســنی کــه جهــت انجــام تشــریفات
مقدماتــی در خواســت مذبــور را در یــک نوبــت آگهــی نمایــد تــا چنانچــه اشــخاص اعتــراض دارنــد يــا وصيتنامــه ای در نزدشــان می باشــد
در تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک بــاد بــه شــورای حــل اختــاف تقديــم واال گواهــی صــادر مــی گــردد و هــر وصیــت نامــه ای ســمری و
رســمی کــه بعــد از ایــن مــو شــد ابــراز شــود از درجــه و اعتبــار ســاقط و بــا اثــر خواهــد بــود.
احمد کال گلتان قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان گناوه

آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی پرهــام شــازند بــا مســئولیت محــدود
بــه شــماره ثبــت  688و شناســه ملــی  10862113452بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  1398/09/02تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد -1 :حســین میاحــی بــه کــد ملــی  1740478258بــه ســمت
مدیرعامــل وعضــو هیئــت مدیــره و مینــا مقدم به کــد ملــی 1754613519
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد.
 -2کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته
 ،بــروات ،قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی
مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری شــازند ()954724

آگهــی تغییــرات شــرکت فــرخ بنــای آریــا ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  8842و شناســه ملــی  10780123538بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1399/04/11
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :تعــداد اعضــاء هیئــت مدیــره از  3نفــر
بــه  3الــی  4نفــر افزایــش یافــت ودر نتیجــه مــاده  31اساســنامه
بشــرح مذکــور اصــاح گردیــد /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک
اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اراک
()954731

آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی پرهــام شــازند بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبت  688و شناســه ملــی 10862113452
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1398/09/02تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :بــه موجــب
ســند صلــح بــه شــماره  25393مــورخ  98/5/6دفتــر اســناد
رســمی شــماره  1حــوزه ثبتــی شــازند نادیا مقــدم به شــماره ملی
 1740193628مبلــغ  50000ریــال ســهم الشــرکه خــودرا بــه
مینــا مقــدم فرزنــد عزیــز بــه شــماره ملــی 1754613519
صــادره از اهــواز منتقــل نمــود و از شــرکت خــارج گردیــد 2- .
بموجــب ســند صلــح بــه شــماره  25392مــورخ  98/5/6دفتــر
اســناد رســمی شــماره  1حــوزه ثبتــی شــازند مهتــاب مقــدم بــه
شــماره ملــی  1754377416مبلــغ  950000ریــال ســهم
الشــرکه خــود را بــه حســین میاحــی فرزنــد عبدالحســین بــه
شــماره ملــی  1740478258صــادره از اهــواز انتقــال نمــود و
از شــرکت خــارج گردیــد  .در نتیجــه شــرکای نهایــی و مبلغ ســهم
الشــرکه ایشــان بدیــن شــرح مــی باشــد  - :مینــا مقــدم بــه
شــماره ملــی  1754613519دارای مبلــغ  50000ریــال ســهم
الشــرکه - .حســین میاحــی بــه شــماره ملــی 1740478258
دارای  950000ریــال ســهم الشــرکه  /.اداره کل ثبــت اســناد
و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری شــازند ()954725
آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع پروفیــل صنعــت الویــن ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  14108و شناســه ملــی  14006750134بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 1399/05/01تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 1- :مجیــد بورقانــی
فراهانــی بــه شــماره ملــی  0520039742بــه ســمت بــازرس اصلــی
وســعید مومنــی بــه شــماره ملــی  0534852556بــه ســمت بــازرس
علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند2- .روزنامــه
کثیراالنتشــار اعتــدال جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد.
3محمــد کرمــی بــه شــماره ملــی 0534976603بعنــوان مدیرعامــلوعضــو هیــأت مدیــره وســعید کرمی بــه شــماره ملــی05349723257
بعنــوان رئیــس هیــأت مدیــره والهــام خوشــدونی فراهانــی بــه شــماره
ملــی 0520647701بعنــوان نائــب رئیــس هیــأت مدیــره بــرای مــدت
دو ســال انتخــاب شــدند 4- .کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور
شــرکت از قبیــل چک،سفته،بروات،قراردادها،عقوداســامی و بطــور
کلــی هــر گونــه قــراردادی کــه بــرای شــرکت ایجــاد تعهــد نمایــد بــا
امضــای مدیرعامــل یــا رئیــس هیــات مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر اســت /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک ()954727

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی مهنــا دارو صنعــت بــه شــماره
ثبــت  375و شناســه ملــی  10860139549بــه اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1399/04/23و بــه موجــب
نامــه تائیدیــه شــماره  1553مــورخ  1399/5/11اداره تعــاون
 ,کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان زرندیــه تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  -1 :احمــد احمــدی گجین به شــماره ملــی 2753647119
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و امیــد احمــدی کجیــن بــه
شــماره ملــی  2740361068بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت
مدیــره و الهــام احمــدی گجیــن بــه شــماره ملــی 2753773149
بــه ســمت مدیــر عامــل و منشــی هیئــت مدیــره بــرای مــدت ســه
ســال انتخــاب گردیدنــد -2 .کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی
و تعهــد آور بانکــی از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــرات و اوراق بهــادار
بــا امضــای رئیــس هیئــت مدیــره یــا نائــب رئیــس هیــات مدیــره
بــه اتفــاق مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد
و اوراق عــادی و نامههــا بــا امضــای هــر یــک از اعضــاء هیــات
مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد /.اداره کل
ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری زرندیــه ()951852
آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی مهنــا دارو صنعــت بــه شــماره
ثبــت  375و شناســه ملــی  10860139549بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  1399/04/23و بــه
موجــب نامــه تائیدیــه شــماره  1553مــورخ  1399/5/11اداره
تعــاون  ,کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان زرندیــه تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :احمــد احمــدی گجیــن بــه شــماره ملــی
 2753647119و امیــد احمــدی کجیــن بــه شــماره ملــی
 2740361068و الهــام احمــدی گجیــن بــه شــماره ملــی
 2753773149بــه عنــوان اعضــای اصلــی هیــات مدیــره و
مرتضــی احمــدی گجیــن بــه شــماره ملــی  2753730024و
آتیــه طاهــری زنگکانــی بــه شــماره ملــی  2752938446بــه
عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره شــرکت بــرای مــدت
ســه ســال انتخــاب گردیدنــد -2 .قهرمــان عمــری بــه شــماره
ملــی  2740873131بــه ســمت بــازرس اصلــی و ســماء کمــال
پــور بــه شــماره ملــی  0082417350بــه ســمت بــازرس علــی
البــدل شــرکت بــرای یکســال مالــی انتخــاب شــدند /.اداره کل
ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری زرندیــه ()951851
آگهــی تغییــرات شــرکت زیبــا ســازان پایــدار اراک بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  9309و شناســه ملــی 10780128245
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1397/05/01تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 1- :یگانــه چگینــی
بــه شــماره ملــی 0520731158فرزند:شــجاع بــا واریــز
مبلــغ 400000000ریــال بــه صنــدوق شــرکت در ردیــف شــرکا قــرار
گرفــت و در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلغ20000000000ریــال
بــه مبلغ20400000000ریــال افزایــش یافــت و مــاده مربــوط
در اساســنامه اصــاح شــد .اســامی شــرکاء و میــزان ســهم الشــرکه
هــر یــک بدیــن شــرح مــی باشــد :شــجاع چگینــی بــه شــماره ملــی
 0530667940دارای مبلــغ  13800000000ریــال ســهم
الشــرکه .غالمرضــا چگنــی بــه شــماره ملــی  6179985138دارای
مبلــغ  5000000000ریــال ســهم الشــرکه .طیبــه بیــات بــه شــماره
ملــی  0532504501دارای مبلــغ  400000000ریــال ســهم
الشــرکه .فرهــاد امیــدی بــه شــماره ملــی  0621453986دارای
مبلــغ  400000000ریــال ســهم الشــرکه .ســید محمــد رضــوی بــه
شــماره ملــی  5010553708دارای مبلــغ 400000000ریــال ســهم
الشــرکه .یگانــه چگینــی بــه شــماره ملــی 0520731158فــر دارای
مبلــغ  400000000ریــال ســهم الشــرکه2- .تعــداد اعضــای هیــات
مدیــره از4نفــر به3نفــر کاهــش یافــت و مــاده مربــوط در اساســنامه
اصــاح شــد /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک ()951849

«رونوشت آگهی حصر وراثت»
آقــای محمــد علــی حاجیانی دارای شناســنامه شــماره  215بشــرح
دادخواســت تقدیمــی از شــورای حــل اختــاف حــوزه پنــج گنــاوه
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده
کــه شــادروان جانــی دشــتی مــکان بــه شــماره شناســنامه 326
صــادره از گنــاوه در تاریــخ  1399/4/5در اقامتــگاه دائمــی خــود
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:
 -1محمــد علــی حاجیانــی بــه شــماره شناســنامه  215تاریــخ
تولــد1344
-2ایــوب حاجیانــی بــه شــماره شناســنامه  8885تاریــخ تولــد
1346
-3عبدالعلــی حاجیانــی بــه شــماره شناســنامه  8886تاریــخ تولد
1347
-4جمــال حاجیانــی بــه شــماره شناســنامه  8887تاریــخ تولــد
1348
-5مهــدی حاجیانــی بــه شــماره شناســنامه  15683تاریــخ تولــد
1359
-6زهــرا حاجیانــی بــه شــماره شناســنامه  13623تاریــخ تولــد
1356
والغیــر را انجــام تشــریفات مقدماتــی را در یــک نوبــت آگهــی
مــی نمایدتــا چنانچــه اشــخاص اعتــراض دارنــد و یــا وصیتنامــه
متوفــی نزدشــان باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه
شــورای حــل اختــاف تقدیــم و اال گواهــی صــادر میگــردد ضمنــا
هــر وصیتنامــه ای ی ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابراز
شــود از درخــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.
غالمرضا حیدری
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف گناوه

آکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مصوب  1390/9/20ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور
مســتقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز
و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد 474 :فرعی از
 28فرعی از  -10اصلی واقع درقریه دوجمان بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق به
نام ساالر درج نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت  240مترمربع
خریداری مع الواســطه ازنورعلی درج مالک رســمی لذا به موجب ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه
این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثیراالنتشار در
شهرها منتشر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای
اعالم شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید
اخــذ نمایند  .معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض  ،گواهی تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و
صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .بدیهی است برابر ماده 13
آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده  ،واحد
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود  ،مراتب را در اولین آگهی
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رســاند و نسبت به امالک
در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود  ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت
اختصاصی منتشر می نماید  .م.الف 19904818
تاریخ انتشار 1399/06/29 :تاریخ انتشار 1399/07/12 :
نیکنام ازوجی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان چالوس

«رونوشت آگهی حصر وراثت»
آقــای عــزت احمــدی دارای شناســنامه شــماره  13181بشــرح
دادخواســت تقدیمــی از شــورای حــل اختــاف حــوزه پنــج گنــاوه
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه
شــادروان محمــد احمــدی بــه شــماره شناســنامه  6587صــادره از
گنــاوه در تاریــخ  83/4/2در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی
گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:
-1عبدالعزیــز احمــدی بــه شــماره شناســنامه  13182تاریــخ تولــد
1352/7/1
-2کــوروش احمــدی بــه شــماره شناســنامه  3539932771تاریــخ
تولــد 1366/9/28
-3داریــوش احمــدی بــه شــماره شناســنامه  3539955925تاریــخ
تولــد 1367/11/4
-4خشــایار احمــدی بــه شــماره شناســنامه  3530186732تاریــخ
تولــد 1376/12/27
-5عــزت احمــدی بــه شــماره شناســنامه  13181تاریــخ تولــد
1351 /6 /20
-6عفــت احمــدی بــه شــماره شناســنامه  13183تاریــخ تولــد
1355 /7 /1
-7ملکــی مــرادی بــه شــماره شناســنامه  12تاریــخ تولــد
1 3 4 0 /1 /1 3
والغیــر را انجــام تشــریفات مقدماتــی را در یــک نوبــت آگهــی مــی
نمایدتــا چنانچــه اشــخاص اعتــراض دارنــد و یــا وصیتنامــه متوفــی
نزدشــان باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورای حــل
اختــاف تقدیــم و اال گواهــی صــادر میگــردد ضمنــا هــر وصیتنامــه
ای ی ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درخــه
اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.
غالمرضا حیدری
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف گناوه

بــرگ ســبز خــودرو ســواری  MVM 530رنــگ قرمــز مــدل

کارت ملــی اینجانــب بابــک پرویــن فرزنــد
مصطفــی بــه شــماره شناســنامه  1213و
شــماره ملــی  2899274341صــادره از
پیرانشــهر مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط
اســت.

بــرگ ســبز و ســند خــودرو ســواری ام وی ام رنــگ ســفید

بــرگ ســبز خــودرو ســواری ال  ۹۰رنــگ
ســفید مــدل  ۱۳۹۶بــه شــماره موتــور
 ۱۰۰۰۱۹۶۰۶RR۱۸۸۷۳۰و شــماره شاســی
 NAALSRALDHA۲۶۷۲۰۱و شــماره پــاک
 ۱۶۴د  ۵۶ایــران  ۱۰متعلــق بــه آقــای منوچهــر
عباســی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد رنــگ ســفید
مــدل  1389بــه شــماره موتــور  3586557و
شــماره شاســی ُ S5430089022639و شــماره
پــاک  877ب  81ایــران  66متعلــق بــه خانــم
ســاناز زمانــی هزارجریبــی مفقــود و از درجه اعتبار
ســاقط اســت.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو  ۲۰۶رنــگ ســفید مــدل

 ۱۳۹۱بــه شــماره موتــور  MVM484FFF9000009و
شــماره شاســی  NATGCAVF2A1000013و شــماره
پــاک  882س  64ایــران  36متعلــق بــه آقــای مجیــد مجیدی
معیــن مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

مــدل  ۱۳۹۲بــه شــماره موتــور MVM472FGD032899
و شــماره شاســی  NATEBAFB8D1011852و شــماره
پــاک  ۲۳۴ج  ۳۲ایــران  ۸۸متعلــق بــه خانــم شــیوا زرگــران
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

کارت خــودرو ســواری دانــگ فنــگ رنــگ خاکســتری متالیــک
مــدل  1397بــه شــماره موتــور  FA173B0044293و
شــماره شاســی  NAAE4CFZXJX099309و شــماره
پــاک  112د  22ایــران  99متعلــق بــه آقــای محمــد محمــدی
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

آگهــی تغییــرات شــرکت اراک راســاب بــا مســئولیت محــدود
بــه شــماره ثبــت  2450و شناســه ملــی 10780059296
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ
 1399/05/15تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد -1 :فرشــاد
نجفــی بــه شــماره ملــی 0520487915بــه ســمت مدیــر
عامــل وعضــو هیئــت مدیــره  ،محمــد کــرم نجفــی بــه شــماره
ملــی 3933327202بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و
شــیوا نجفــی بــه شــماره ملــی 3920035641بــه ســمت نائــب
رئیــس هیئــت مدیــره بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد
 -2 .کلیــه اوراق بهــادار و اســناد تعهــد آوراز قبیــل چــک ،
ســفته  ،بــروات و اوراق عــادی و اداری و قراردادهــا و عقــود
اســامی بــا امضــای رئیــس هیئــت مدیــره بــه تنهایــی همــراه
بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد /.اداره کل ثبــت اســناد و
امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری اراک ()940959

 ۱۳۹۱بــه شــماره موتــور  14191015721و شــماره
شاســی  NAAP03ED6CJ583873و شــماره پــاک 739
ن  13ایــران  20متعلــق بــه خانــم فائقــه رضایــی مفقــود و از
درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

بــرگ ســبز ،ســند و کارت خودرو وانت رنگ ســفید
مــدل  1393بــه شــماره موتــور 118poo16453
و شــماره شاســی naaa36aaodg625547
و شــماره پــاک  369د  24ایــران  20متعلــق بــه
آقــای امیــر کرمــی چشــمه کبــودی مفقــود و از
درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
«آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی»
برابــر رای شــماره  139960313010001470هیــات اول موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بــوکان تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد عطائــی فرزنــد عزیــز بشــماره شناســنامه
 435صــادره از شــاهین دژ در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت
 193.94مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  -114اصلــی واقــع در
بخــش  ۱۷شهرســتان بــوکان اســام آبــاد خیابــان ســرداری عزیزخــان مکــری
کوچــه چیمــن  18خریــداری از آقایــان عبدالــه و محمــود و احمــد ســوری
ســاریقامیش آحــادی از زارعــان صاحــب نســق در پــاک  -114اصلــی مــع
الواســطه محــرز گردیــده کــه بــرای آن پــاک  5109فرعــی از  -114اصلــی
تعییــن و اختصــاص یافتــه اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع 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 اول1399/07/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/07/27 :
هادی حبیبی  -رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

