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البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد - .ترازنامــه و حســاب
ســود و زیــان شــرکت منتهــی بــه ســال  29/12/1396مــورد تصویــب قــرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس()246896
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آگهــی تغییــرات شــرکت بــام ســاز بویراحمــد شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  45831و شناســه ملــی  10862002032بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  30/04/1397تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد:
 - 1اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد :آقــای میــر مهــدی
کریمــی نــژاد بــه شــماره ملــی  4231682488و خانــم الهــه آذر بــه شــماره ملــی
 1292409401و خانــم افســانه جهــان بیــن بــه شــماره ملــی  4230244401و
آقــای احســان نصیــر بــه شــماره ملــی  0071858520و آقــای محمــود رضایــی
بــه شــماره ملــی  5939200710و آقــای مســعود شــادلو بــه شــماره ملــی
 4609823349بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد - .آقــای محمــد حســین
جمشــید نــژاد اردکانــی بــه شــماره ملــی  2549278992بــه ســمت بــازرس اصلی
و خانــم زهــره افتخــاری بــه شــماره ملــی  4231641617بــه ســمت بــازرس علــی
البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد - .ترازنامــه و حســاب
ســود و زیــان شــرکت منتهــی بــه ســال  29/12/1396مــورد تصویــب قــرار گرفت.
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آگهــی تغییــرات شــرکت بــام ســاز بویراحمــد شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  45831و شناســه ملــی  10862002032بــه اســتناد صورتجلســه
هیئــت مدیــره مــورخ  30/04/1397تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :اعضــا هیــات
مدیره:آقــای میــر مهــدی کریمــی نژادبــه شناســه ملــی  4231682488به ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره 2ـ خانــم الهــه آذربــه شناســه ملــی  1292409401بــه
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره  -3خانــم افســانه جهانبیــن بــه شناســه ملــی
4230244401بــه ســمت مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره  -4آقــای احســان
نصیــر بــه شناســه ملــی 0071858520بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره  -5آقــای
محمــود رضایــی بــه شناســه ملــی  5939200710بــه ســمت عضــو هیئــت مدیره
 -6آقــای مســعود شــادلو بــه شناســه ملــی 4609823349به ســمت عضــو هیئت
مدیــره انتخــاب گردیدنــد ب  :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از
قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا و عقوداســامی و کلیــه اوراق اداری و
عــادی بــا امضــاء رئیــس هیــات مدیــره (میــر مهــدی کریمــی نــژاد) همراه بــا مهر
شــرکت معتبــر مــی باشــد
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نوبت دوم

سوخت
CNGــاص بــه
ایمنــهامی خ
گیریـرکت س
بویراحمــد شـ
الزاماتســاز
آگهــی تغییــرات شــرکت بــام

صورتجلســه
 10862002032بــه اســتناد
خودرو باید توسط اپراتور انجام شود» .
دیسپنسر به
ـی اتصال نازل
شــماره ثبــت  45831و شناســه ملـ «

هیئــت مدیــره مــورخ  30/04/1397تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :اعضــا هیــات

 4231682488به سـ
آگهيــه شناســه ملــی
مدیره:آقــای میــر مهــدی کریمــی نژادب
درـمتمناقصه عمومي یك مرحله اي
ارزیابي كیفي

رئیــس هیئــت مدیــره 2ـ خانــم الهــه آذربــه شناســه ملــی  1292409401بــه
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مدیــره انتخــاب گردیدنــد ب  :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از
تذكــر  :تمامــي فرمهــاي صدرالذكــر بــه همــراه مســتندات آنهــا مــي بايســت توســط شــخص يــا اشــخاصي كــه طبــق اساســنامه و آگهــي آخريــن تغييــرات شــركت ( چــاپ
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 -1تصوير برابر اصل شده اساسنامه شركت .
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 - 3تصوير برابر اصل شده آگهي آخرين تغييرات و آگهي تأسيس شركت ( چاپ شده در روزنامه رسمي ) .
 -4تصويــر برابــر اصــل شــده گواهــي صاحيــت فعاليــت داراي اعتبــار ( بــه لحــاظ زمانــي ) از اداره كل تعــاون  ،كار و رفــاه اجتماعــي اســتان كــه در آن مناقصــه گــر مجــاز بــه
فعاليــت در بخــش تعميــر و نگهــداري  ،امــور تاسيســاتي و خدمــات عمومــي باشــد .
 -5تصوير برابر اصل شده آخرين مدرك تحصيلي  ،كارت ملي  ،شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيئت مديره شركت .
 -6تصوير برابر اصل شده گواهينامه ثبت نام مؤديان مالياتي صادر شده از سازمان امور مالياتي كشور .
 - 7تصوير برابر اصل شده گواهينامه تاييد صاحيت ايمني پيمانكاران  ،صادر شده از اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي استان كه داراي اعتبار ( به لحاظ زماني ) باشد .
 -8گواهــي امضــاء صــادر شــده از دفتــر اســناد رســمي بــراي فــرد يــا افــرادي كــه طبــق اساســنامه و آگهــي آخريــن تغييــرات ( چــاپ شــده در روزنامــه رســمي ) مجــاز بــه
امضــاء اســناد تعهــد آورد مــي باشــند .
تذكرات مهم :
 - 1متقاضيانــي حــق شــركت در مناقصــه و دريافــت اســناد مناقصــه را خواهنــد داشــت كــه حداقــل امتيــاز الزم در ارزيابــي كيفــي و نيــز توانمنــدي بهداشــتي  ،ايمنــي و زيســت
محيطــي را در ارزيابــي كــه توســط كميتــه فنــي و بازرگانــي مناقصــه گــزار انجــام خواهــد شــد كســب نماينــد  ،مضافــا اينكــه حداقــل امتيــاز الزم جهــت احــراز توانايــي هــاي
ذكــر شــده در مناقصــه  60از  100مــي باشــد و نيــز بــراي حائزيــن شــرايط  ،دعوتنامــه اي جهــت دريافــت اســناد مناقصــه ارســال خواهــد شــد .
 -2از مناقصــه گرانــي كــه در فهرســت شــركتهاي ممنــوع المعاملــه در ســطح شــركتهاي تابعــه وزارت نفــت مــي باشــند تقاضــا مــي گــردد از شــركت در ايــن ارزيابــي خــودداري
نماينــد زيــرا در هــر مرحلــه از مناقصــه چنانچــه ايــن موضــوع احــراز گــردد مناقصــه گــر از دور مناقصــه حــذف و ضمانتنامــه شــركت در فرآينــد ارجــاع كار ارائــه شــده توســط
مناقصــه گــر مذكــور نيــز بنفــع مناقصــه گــزار ضبــط خواهــد شــد .
 -3قيمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
الزم بــه تأكيــد اســت متقاضيانــي كــه اعــام آمادگــي كتبــي خــود جهــت حضــور در ايــن ارزيابــي و نيــز مــدارك درخواســتي مناقصــه گــزار كــه در ايــن آگهــي درج گرديــده را ظرف
مهلــت تعييــن شــده (حداكثــر ظــرف مــدت دو هفتــه پــس از انتشــار نوبــت دوم ايــن آگهــي در روزنامــه ) ارائــه ننماينــد حــق شــركت در ايــن ارزيابــي را نخواهنــد داشــت.
تاريخ چاپ نوبت اول 1397/06 /20 :
روابط عمومي
تاريخ چاپ نوبت دوم 1397/06/ 24 :

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي

مركز پاسخگويي و ارتباط با مشتريان( 24ساعته)09627 :

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

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 رأی شــماره  139760318008001610هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض
متقاضــی خانــم فاطمــه ابراهیمــی درویشــانه بــر فرزنــد محمداســماعیل بشــماره شناســنامه  7663صــادره از رودســر
در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  53/48مترمربــع بــه پــالک
 7947فرعــی از  72اصلــی مجــزی شــده از پــالک  37فرعــی از  72اصلــی قســمتی از قطعــه  99تفکیکــی واقــع در
صیدرمحلــه در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال 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 ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ,ظــرف مدت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 560 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/6/24 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/6/10 :

برابــر رأی شــماره  1397/6/7 – 139760318008002355هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای امیرمحمــد روزگــرد فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه  30صــادره
از رودســر در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  19/08مترمربــع بــه شــماره پــالک
 1فرعــی ( عرصــه قطعــه  863تفکیکــی و اعیــان پــالک  640فرعــی) از  640اصلــی واقــع در شــهر رودســر در
بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 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 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 .م/الــف 590 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/7/7 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/6/24 :

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

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

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر
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برابــر رأی شــماره  139760318008001580هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض
متقاضــی خانــم خدیجــه اســدی بــر فرزنــد خلیــل بشــماره شناســنامه  615صــادره از املــش در ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت  501/73مترمربــع بــه شــماره پــالک  5329فرعــی قســمتی
از پــالک 607فرعــی از  84اصلــی بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک ( بنیــاد
مســتضعفان انقــالب اســالمی) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ,ظرف
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 خواهد شــد .م/الــف 561 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/6/24 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/6/10 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

6443

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 رأی شــماره  1397/6/7 – 139760318008002353هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک رودســر تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد روزگــرد فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه  5285صــادره از رودســر در دو دانــگ
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  19/08مترمربــع بــه شــماره پــالک  1فرعــی ( عرصــه قطعــه 863
تفکیکــی و اعیــان پــالک  640فرعــی) از  640اصلــی واقــع در شــهر رودســر در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی 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 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 .م/الــف 589 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/7/7 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/6/24 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

6948

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 رأی شــماره  1397/6/7 – 139760318008002354هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای امیــن محمــد روزگــرد فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 1159
صــادره از رودســر در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  19/08مترمربــع بــه شــماره
پــالک  1فرعــی ( عرصــه قطعــه  863تفکیکــی و اعیــان پــالک  640فرعــی) از  640اصلــی واقــع در شــهر رودســر
در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در
دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 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 .م/الــف 591 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/7/7 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/6/24 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

6949

آگهی مفقودی

کارت هوشــمند مینــی بــوس بنــز مــدل 1363بــه رنــگ بژقرمــز نارنجی-روغنــی بــه شــماره انتظامــی 487-48ع
12وشــماره موتــور *95808وشــماره شاســی 3041442متعلــق بــه آقــای حیــدر اســالمی راد فرزندابوالقاســم
مفقودگردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

بندردیر

6990

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

6950

برابــر رأی شــماره  1397/5/16 – 139760318008001964هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید مرتضــی تقــوی میــان پشــته فرزنــد ســیدمعصوم بشــماره
شناســنامه  9صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  1378/25مترمربــع بــه
شــماره پــالک  232فرعــی قســمتی از پــالک  15فرعــی از  85اصلــی واقــع در میــان پشــته در بخــش  29گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی 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 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 .م/الــف 605 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/7/7 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/6/24 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

6951

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 رأی شــماره  139760318002001127مــورخ  97/5/21هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
انزلــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای وحیــد آدبشــن فرزنــد اصغــر بشــماره شناســنامه 523
صــادره از بندرانزلــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان (انبــاری) بــه مســاحت
 250/64مترمربــع بــه پــالک فرعــی  59از  284اصلــی واقــع در بندرانزلــی  ،پیــل علــی بــاغ ،جنــب
تعاونــی مســکن نــاوگان خلیــج فــارس ،بخــش  7گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای رامیــن اذرنیــا و
غیــره 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 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  1397/6/24 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/7/7 :

رئیس ثبت اسناد و امالک انزلی ـ پرویز حیدری

6954

آگهی تحدیدحدوداختصاصی

نظربــه اینکــه هیئــت اختــالف مســتقردرثبت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی ومالکانــه را نســبت
آقــای غالمرضــا جوهــری رانســبت بــه شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 259/50مترمربــع پــالک
917/7973واقــع درامامــزاده گنــاوه بخــش 6بوشــهر برابــررای شــماره 139760324001001422مــورخ
97/4/16تاییدنمــوده وآگهــی موضــوع مــاده 3ومــاده 13آییــن نامــه ی قانــون تکلیــف وضعیــت ثبتــی
واراضــی ســاختمانهای فاقدسندرســمی وقانــون ثبــت نیزمنتشــر گردیــده لذاآگهــی تحدیدحــدود
اختصاصــی آن بــه اســتناد مادتیــن مــاده 14و15قانــون ثبــت وتبصــره ذیــل مــاده 13آییــن نامــه ی
تعییــن وتکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمانهای فاقدسندرســمی جهــت قســمت موردتصــرف آقــای
غالمرضــا جوهــری منتشــر وبــه اطــالع متصــرف نامبــرده ومجاوریــن وصاحبــان حقــوق ارتقاقــی مــی
رســاند کــه عملیــات تحدیــدی 4ســاعت قبــل از ظهرمــورخ 97/7/16درمحــل شــروع بــه عمــل خواهدآمــد
لذابدینوســیله ازمتصــرف نامبــرده ومجاوریــن دعــوت مــی شــود دروقــت تعییــن شــده فــوق درمحــل وقــوع
ملــک حضوریابنــد واخواهــی نســبت بــه حــدود وحقــوق ارتفاعــی برابرمــاده 20قانــون ثبــت ازتاریــخ تنظیــم
صــورت جلســه تحدیــد حدودبــه مــدت 30روز پذیرفتــه مــی شــود معترضیــن نســبت حــدود وحقــوق
ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده ی 86آییــن نامــه قانــون ثبــت وتبصــره 2مــاده واحــده قانــون تعییــن
وتکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب 73/2/25ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض کتبی
بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضائــی محــل وقــوع ملــک تســلیم وتصدیــق گواهــی بــه جریــان
دعــوی رابــه جهــت ضبــط درپرونــده ازدادگاه مربــوط بــه اخــذ وبــه ثبــت تســلیم نماینــده واالحــق آنــان
ســاقط مــی شــود م الــف 912
تاریخ انتشار97/6/24:

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گناوه مجیدامیری

6991

6851

آگهی تحدیدحدود اختصاصی

نظربــه اینکــه هیئــت اختــاف مســتقردرثبت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی ومالکانــه رانســبت آقــای
ابراهیــم شــجاع رانســبت بــه شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 300مترمربــع پــاک 917/7974واقــع
درامامــزاده گنــاوه بخــش 6بوشــهر برابــررای شــماره 139760324001001424مــورخ 97/4/16تاییدنمــوده
وآگهــی موضــوع مــاده 3ومــاده 13آییــن نامــه ی قانــون تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی ســاختمانهای
فاقدسندرســمی وقانــون ثبــت نیزمنتشــر گردیــده لذاآگهــی تحدیدحــدود اختصاصــی آن بــه اســتناد مادتیــن
مــاده 14و15قانــون ثبــت وتبصــره ذیــل مــاده 13آییــن نامــه ی تعییــن وتکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
ســاختمانهای فاقــد سندرســمی جهــت قســمت موردتصــرف آقــای ابراهیــم شــجاع منتشــر وبــه اطــاع متصــرف
نامبــرده ومجاوریــن وصاحبــان حقــوق ارتقاقــی مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــدی 4ســاعت قبــل ازظهــر مــورخ
97/7/16درمحــل شــروع بــه عمــل خواهدآمــد لذابدینوســیله ازمتصــرف نــام بــرده ومجاوریــن دعــوت مــی شــود
دروقــت تعییــن شــده فــوق درمحــل وقــوع ملــک حضــور یابنــد واخواهــی نســبت بــه حــدود وحقــوق ارتفاعــی
برابرمــاده 20قانــون ثبــت ازتاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدیــد حــدود بــه مــدت 30روزپذیرفتــه مــی شــود
معترضیــن نســبت بــه حــدود وحقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده ی 86آییــن نامــه قانــون ثبــت
وتبصــره 2مــاده واحــده قانــون تعییــن وتکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب 73/2/25ظــرف مــدت یــک
مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضایــی محــل وقــوع ملــک تســلیم
وتصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی رابــه جهــت ضبــط درپرونــده ازدادگاه مربــوط بــه اخــذ وبــه ثبــت تســلیم
نماینــده واالحــق آنــان ســاقط مــی شــود م الــف 495
تاریخ انتشار97/6/24:

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گناوه مجیدامیری

6992

آگهی مزایده اموال غیرمنقول(اسنادرهنی)

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9400160لــه بانــک ملــی شــعبه بازارخورمــوج علیــه آقــای مســعود بهبهانــی
نژادوخانــم لیلــی زائــری که به موجــب ســندرهنی شــماره 10189مورخــه 1393/04/9تنظیمی دفتراسنادرســمی
شــماره 88خورمــوج تشــکیل گردیــده ششــدانگ یکبایخانــه پــاک 90واقــع دربخــش 5خورمــوج بــه مالکیــت
خانــم لیلــی زائــری بــه مســاحت 371/85مترمربــع (ســیصدوهفتادویک متروهشــتادپنج ســانتیمترمربع)که طبــق
نظرکارشــناس رســمی بــه مبلــغ 870/000/000ریال(هشــتصد وهفتادمیلیــون ریال)ارزیابــی شــده بامشــخصات
:شــماال بــه طــول 15/35متردیــوار ودرب اســت بــه کوچــه شــرقا بــه هشــت قســمت کــه دوم وششــم جنوبــی
اســت بــه طولهــای 5/86مترو22ســانتیمتر و7/92مترو7/22متربــه پــاک 91و30/5مترو15ســانتیمترو3/20متربه
پــاک مذکــور و1/23متربــه پــاک 96جنوبــا بــه طــول 10/84متربــه پــاک 96غربــا بــه شــش قســمت کــه
چهــارم جنوبــی اســت بــه طــول هــای 4/45مترو3/93متربــه دیــوار و5/55مترو3/65متربــه دیــوار و4/85متــر
دیــوار بــه پــاک 89و9/60متردیــوار بــه کوچــه بــن بســت –حقــوق ارتفاقــی نــدارد درمزایــده قرارمیگیــرد ومزایده
ازســاعت 9صبــح الــی 12ظهــر روزیکشــنبه 1397/07/15درمحــل اداره ثبــت اســنادواماک دشــتی شــروع وبــه
پایــان خواهدرســید ضمنــا قیمــت پایــه ازمبلــغ 870/000/000ریــال (هشــتصد وهفتادمیلیــون ریال)آغــاز وبــه
باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقدافروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت چنانچه بیشــتر ازقیمــت فــوق خریداری
گــردد حــق مزایــده ونیــم عشــراضافه برقیمــت وهمچنیــن پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ،بــرق ،گازاعــم
از حــق انشــعاب ویاحــق اشــتراک ومصــرف در صورتــی کــه موردمزایــده دارای آنهاباشــد ونیزبدهــی هــای مالیاتــی
وعــوارض شــهرداری وغیــره تاتاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یانشــده باشــد بــه عهــده
برنــده مزایــده اســت ونیزدرصــورت وجودمازادوجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مازادبــه برنــده
مزایــده مستردخواهدشــد ونیــم عشــر وحــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روزمزایــده تعطیــل
رســمی گــردد مزایــده روزاداری بعدازتعطیلــی درهمــان ســاعت ومــکان مقرربرگزارخواهدشــد م الــف271
تاریخ انتشار1397/06/24:
تاریخ مزایده1397/07/ 15:

مسئول اجرای اسنادرسمی خورموج علی زنگنه نژاد

6993

آگهی تحدیدحدوداختصاصی

نظربــه اینکــه هیئــت اختــاف مســتقر درثبــت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی ومالکانــه رانســبت بــه آقــای
مهــدی بــاوی رانســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 260متــر مربــع پــاک 917/7975واقــع
درامامــزاده گنــاوه بخش 6بوشــهر برابــررای شــماره 139760324001001368مــورخ 97/4/10تاییدنمــوده وآگهی
موضــوع مــاده 3ومــاده 13آییــن نامــه ی قانــون تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی ســاختمانهای فاقدســند رســمی
وقانــون ثبــت نیزمنتشــر گردیــده لذاآگهــی تحدیــد حدوداختصاصــی آن بــه اســتناد مادتیــن مــاده 14و15قانــون
ثبــت وتبصــره ذیــل مــاده 13آییــن نامــه ی تعییــن وتکلیــف وضعیــت ثبتی اراضــی ســاختمانهای فاقدسندرســمی
جهــت قســمت موردتصــرف آقــای مهــدی بــاوی منتشــر وبــه اطــاع متصــرف نامبــرده ومجاوریــن وصاحبــان
حقــوق ارتقاقــی مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــدی 4ســاعت قبــل ازظهــر مــورخ 97/7/16درمحــل شــروع بــه
عمــل خواهدآمدلذابدینوســیله ازمتصــرف نــام بــرده ومجاوریــن دعــوت مــی شــود دروقــت تعییــن شــده فــوق
درمحــل وقــوع ملــک حضــور یابنــد واخواهــی نســبت به حــدود وحقــوق ارتفاعــی برابرمــاده 20قانــون ثبــت ازتاریخ
تنظیــم صــورت جلســه تحدیدحدودبــه مــدت 30روزپذیرفتــه مــی شــود معترضیــن نســبت بــه حــدود وحقــوق
ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده ی 86آییــن نامــه قانــون ثبت وتبصــره 2مــاده واحــده قانون تعییــن وتکلیف
پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب 73/2/25ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت
دادخواســت بــه مراجــع قضائــی محــل وقــوع ملــک تســلیم وتصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی رابــه جهــت
ضبــط درپرونــده ازدادگاه مربــوط بــه اخــذ وبــه ثبــت تســلیم نماینــده واالحــق آنــان ســاقط مــی شــود م الــف 494
تاریخ انتشار97/6/24:

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گناوه مجیدامیری

6994

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم الیاس سلیمانی
فرزند قنبرعلی

خواهــان ســمیه حنیفــه ء دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده الیــاس ســلیمانی بــه خواســته حضانــت مطــرح کــه
بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه  9709982617600589شــعبه  12دادگاه خانواده شهرســتان
کــرج (  32خانــواده ســابق) ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ  1397/8/1ســاعت  10تعییــن کــه حســب دســتور
دادگاه موضــوع مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس
از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود  ،نســخه ثانــی دادخواســت
و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد.م/الــف/97/14326 :ف

مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه  12دادگاه خانواده شهرستان کرج ( 32خانواده سابق)
مجید صادقی
6998

منطقه آذربایجان شرقي

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به شرکت پرتو گنجینه هفتم
خواهان اقای علی باقرپور نجف آباد دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت پرتو
گنجینه هفتم به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده
کالسه 9609987410300691شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج ثبت و
وقت رسیدگی مورخ  1397/8/13ساعت  9:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهوال المکان بودن خوانده به
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار آگهی می گردد تا
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ لنتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج -علی
راه نورد
استان کهگیلویه و بویراحمد -یاسوج -ابتدای بلوار ابوذر -تقاطع بلوار ابوذر و بلوار
کاشانی -مجتمع دادسرا و دادگاه های عمومی و انقالب یاسوج
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای نقی بهمنی و نبی اهلل
بهمنی هر دو فرزند خیر اله
خواهان اقای علی باقرپور نجف آباد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای نقی بهمنی
و نبی اهلل بهمنی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره
پرونده کالسه 9609987410300691شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج
ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/8/13ساعت  9:30تعیین که حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهوال المکان بودن خوانده
به درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار آگهی می گردد
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ لنتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج -علی
راه نورد
استان کهگیلویه و بویراحمد -یاسوج -ابتدای بلوار ابوذر -تقاطع بلوار ابوذر و بلوار
کاشانی -مجتمع دادسرا و دادگاه های عمومی و انقالب یاسوج
برگ سبز سواری پژو 405به رنگ نقره ای مدل 1390به شماره پالک 927-49ب85
و شماره موتور12489269399و شماره شاسیNAAM01CA2BE216707به نام
محمد پیروز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

ســند و شناســنامه ســواری پــژو  405جــی ال ایکــس آی  8/1مــدل  1383رنــگ مشــکی – مشــکی بــه
شــماره موتــور  12482045881و شــماره شاســی  82060548وشــماره انتظامــی 11ب766ایران13بــه
نامــه صدیقــه فاضلــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند وشناســنامه تاکســی پــژو  RDI1600مــدل 1385رنــگ زرد – زرد بــه شــماره موتــور
 11785028579وشــماره شاســی 23422588وشــماره انتظامــی 22ت724ایــران  85بــه نــام مهــدی
ازوغ مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند وشناســنامه تاکســی پیــکان  1600مــدل 1382رنــگ زرد-زرد خورشــیدی بــا نــوار شــطرنجی
مشــکی بــه شــماره موتــور  11282023526و شــماره شاســی  82550146بــه شــماره انتظامــی 24ت
322ایــران 85بــه نــام غالمحســن رخشــانی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند وشناســنامه تاکســی پیــکان  1600مــدل 1383رنــگ سفید-ســفید بــه شــماره موتــور
 11284008731وشــماره شاســی  10010243بــه شــماره انتظامــی 14ت137ایــران  85بــه نــام
غالمحســین خمــر مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

