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از محل زکات امسال محقق شد

ارائه  8205مورد خدمات عمرانی به نیازمندان
مدیرکل امور اجرایی زکات کشور گفت :از محل زکات جمعآوریشده
امسال در کشور  8205مورد خدمات عمرانی ازجمله احداث مسکن و مرمت
و بازسازی برای محرومان ارائهشده است.
حجه االسالم و المسلمین محمدطاها مهری ،مدیرکل امور اجرایی زکات
کشور در نشست با اصحاب رسانه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت11 :
نهاد ،سازمان و وزارت خانه جزء شورای عالی زکات هستند که کمیته امداد
بهعنوان دبیرخانه این شورا وظیفه جمعآوری و موارد مصرف زکات را عهدهدار
است.
وی بابیان اینکه در سال جاری  1200میلیارد تومان زکات در شورای عالی
زکات کشور جمعآوریشده است گفت 70 :درصد این مبلغ برای حمایت از
محرومان و نیازمندان و  30درصد دیگر برای پروژههای عمرانی هزینه شده
است .حجه االسالم مهری در خصوص هزینه کرد زکات گفت :از محل
زکات جمعآوریشده در کشور  8205مورد خدمات عمرانی ازجمله 2911
مورد مسکن احداثی و  5294مورد مسکن مرمتی و بازسازی برای نیازمندان
انجامشده است.
وی از دیگر موارد مصرف زکات در سال جاری را  8135مورد جهیزیه عنوان
کرد و گفت 281 :هزار و  307مورد درمانی 38 ،هزار و  389مورد کمکهزینه
تحصیلی و 83مورد آزادی زندانی از دیگر موارد مصرف زکات امسال در کشور
بوده است.
مدیرکل امور اجرایی زکات کشور گفت :سهم کمیته امداد کهگیلویه و
بویراحمد در جمعآوری زکات در سال جاری  17میلیارد تومان است که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته 180درصد رشد داشته است.
حجه االسالم والمسلمین مهری افزود :سهم مردم کهگیلویه و بویراحمد در
 ۱۱ماهه سال  ۱۷میلیارد تومان است که به دبیرخانه شورای زکات پرداخت
کردهاند .
وی تصریح کرد :باید در این زمینه فرهنگسازی بیشتری انجام شود،
رسانهها باید همکاری و همراهی الزم را داشته باشند چراکه احیا و ترویج
زکات همواره مورد تأکید رهبر است و باید با تبیین ،ترویج ،اعتماد و
شفافسازی فرهنگ زکات را در کشور نهادینه کنیم.
حجه االسالم والمسلمین مهری در بخش دیگری از سخنان خود به زلزله
سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره و بیان کرد :در بحث کمیته

امداد با توجه به اینکه جامعه هدف ما اقشار آسیبپذیر هستند ،تالش
این است که در مرحله اول مشکالت ضروری و اساسی نیازمندان از قبیل
کمکمعیشت و بحث اسکان موقت در دستور کار قرار گیرد و نیازمندی
مددجویان در کوتاهترین زمان رفع شود.
وی با اشاره به اینکه بیش از  900خانوار مددجو در سی سخت داریم،
گفت :تعدادی از مددجویان واقعا ًمنازلشان آسیب جدی دیده که حتما ًباید
تخریب و احداث شوند و بخشی به کمکهای فوری نیاز دارند.
حجه االسالم والمسلمین مهری تصریح کرد :منازلی که به احداث مجدد
نیاز دارند شناساییشده و همچنین بستههای معیشتی به نیازمندان تحویل
دادهشده است و به بخشی نیز کمکهای بالعوض تخصیص دادهشده که
حتما ًبه آنها پرداخت میشود .
وی تأکید کرد :تعدادی از مددجویان آسیبدیده از زلزله شهر سی سخت
تا زمانی که اسکان کامل پیدا کنند ،اجاره اسکان موقت آنها چه در شهر سی
سخت و چه در یاسوج را کمیته امداد بر عهده میگیرد.
مدیرکل امور اجرایی زکات کشور ضمن ابراز همدردی با حادثه دیگان زلزله
سی سخت گفت :امیدواریم هرچه زودتر مشکالت مردم حل شود و به
زندگی عادی برگردند.

سند کمپانی و برگ سبز خودروی سواری  ۴۰۵جی ال ایکس مدل  ۱۳۸۳به رنگ
نوک مدادی روغنی به شماره موتور  ۱۲۴۸۳۰۱۲۴۵۳به شماره شاسی  ۸۳۰۰۵۳۱۵به
شماره پالک  ۱۱س  ۶۵۷ایران  ۲۴به نام داود بهبهانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط
میباشد .....

آگهی مفقودی  ...سند برگ سبز و کارت خودروی سواری پژو پارس مدل
 ۱۳۸۹به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 12489150999به شماره شاسی
 NAAN21CA4AK789462به شماره پالک ۷۷ب  ۱۶۴ایران  ۴۹به نام علیرضا
جلیل مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد ...

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد اتابک فرزند اردشیر به شماره ملی
۴۲۳۲۰۶۳۱۱۰صادر از بویراحمد در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مدیریت دولتی
صادر از واحد دانشگاهی یاسوج به شماره سریال۲۷۰۱۵۰۵مفقود گردیده و فاقد اعتبار
می باشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج
ارسالنمایند

آگهی مفقودی  ...سند برگ سبز و کارت خودروی سواری پژو پارس مدل
 ۱۳۸۹به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 12489150999به شماره شاسی
 NAAN21CA4AK789462به شماره پالک ۷۷ب  ۱۶۴ایران  ۴۹به نام علیرضا
جلیل مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد ...

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق
العاده شرکت سردخانه شاخدا ( سهامی خاص )
شماره ثبت  1188و شناسه ملی 10980226581

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت ســردخانه شــاخدا ســهامی خــاص ثبــت شــده بــه شــماره
 1188و شناســه ملــی  10980226581دعــوت مــی شــود تــا در جلســه مجمــع عمومــی عــادی
بــه طــور فــوق العــاده کــه در ســاعت  10صبــح روز دوشــنبه مــورخ  1399/12/18در محــل دفتــر
شــرکت بــه آدرس خــوی  ،بلــوار مطهــری  ،خیابــان تــازه محلــه شــهید موســوی روبــروی نیــروگاه
بــرق تشــکیل میگــردد حضــور بهمــراه رســانند  .دســتور جلســه  -1 :انتخــاب اعضــای هیــات مدیــره
 -2انتخــاب بازرســین
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هیات مدیره شرکت

رونوشت اگهي حصروراثت

احتراماً بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دارویی زردبند سهامی خاص به شماره ثبت
 2007و شناسه ملی  10861684637و کد اقتصادی  411133639999دعوت به عمل می آید
تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت  9صبح مورخ 1399/12/26
در محل قانونی شرکت به آدرس تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان بیهقی ،پالک  ،3کدپستی
 1515633111تشکیل می شود ،همراه با فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل حضور بهم
رسانند.
دستور جلسه:
1ـ تصویب صورت های مالی منتهی به 1399/09/30
 -2تعیین بازرس و حسابرس قانونی
 -3تعیین روزنامه کثیر االنتشار
 -4سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960320002000221هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر حسینی فرزند میرعوض به شماره
شناسنامه  61صادره از دوگنبدان در یک باب خانه به مساحت 202/94مترمربع پالک فرعی
9871از 21اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  867فرعی از 22اصلی واقع در گچساران
روبروی ترمینال خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضعفان و جانبازان شهرستان گچساران
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نموده  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/11/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/06 :
م الف 166 /
حسینقائدگیوی
رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

سند وبرگ سبز کامیون کمپرسی سیستم رنو مدل۱۳۸۵به شماره
شاسی
پالک -۲۲۹،۸۵ع۱۶به شماره موتور 83m0627571به شماره
 NAD45AcAo00004112بنام سلماز آریا مفقود واز درجه اعتبار ساقط است
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حسین اکبري رئیس شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دیلم-م الف185

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

برابــر رای شــماره  99/11/19 – 139960318020003227هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کالچــای تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی عفــت وکیلــی پــور فرزنــد مرتضــی بــه شــماره شناســنامه  630صــادره از مشــهد و
کدملــی  0939248360بــه صــورت شــش دانــگ یــك بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  428/09مترمربــع که
مقــدار  178/09متــر مربــع ان دارای کاربــری باغــی اســت .پــالک ثبتــی  445فرعــی در قســمتی از پــالک 122
فرعــی از ســنگ  313از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه ســورخانی بخــش  29گیــالن خریــداری از مالکیت رســمی
و مشــاعی 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 یــك 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  3559.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :چهــار شــنبه  99/12/06تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :چهار شــنبه 99/12/20
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

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

برابــر رای شــماره  139960318020003221و  99/11/18 – 139960318020003222هیــات اول موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملك
کالچــای تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان سوســن تلســچی آذر فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 2026
صــادره از تهــران و کدملــی  0044284128و اقــای حســین کاهــه فرزنــد مــراد بــه شــماره شناســنامه  11صــادره از
ســبزوار کــد ملــی  0794463150بــه صــورت مشــاعا بالســویه بــه هریــك نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از شــش
دانــگ یــك بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  445/10مترمربــع پــالک  444فرعــی در قســمتی از باقیمانــده پالک
 76فرعــی از ســنگ  313از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه ســورخانی بخــش  29گیــالن انتقالــی از وراث مرحــوم
صنمبــر فلکــی مقــدم 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 یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایــی تقدیــم نمایند بدیهی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 3561.
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :چهــار شــنبه  99/12/06تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :چهــار شــنبه 99/12/20

9658

مفقودی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دارویی زردبند
(سهامی خاص)

پروانه زمین مسکونی به شماره پروانه/۶۲ع/ک۸۲/واقع در روستای عباسعلی خانی
کاکان به نام مریم عوض زاده به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۳۹۶۹مفقود گردیده و فاقد اعتبار
می باشد

برگ سبز و کارت ماشین سواری پژو۴۰۵مدل  ۱۳۸۸رنگ خاکستری
متالیک شماره پالک ۹۳-۲۴۲ج۵۴شماره موتور ۱۲۴۸۸۰۲۹۹۷۳شماره شاسی
 NAAM01CA29E822650به نام خانم صفیه قربانی قصر احمدی مفقود گردیده
و فاقد اعتبار می باشد

سند و برگ سبز سواری پراید هاچ بک مدل ۱۳۹۱رنگ مسی متالیک شماره پالک
۶۳-۷۴۸ه۷۴شماره موتور ۴۵۴۷۱۸۴شماره شاسی  S۵۴۳۰۰۹۰۰۸۳۲۵۹به نام آزاد
ازادی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

برابــر رای شــماره  1399/10/22 – 139960318008003408هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك رودســر تصرفــات مالکانــه بالمعارض
احمــد یوســفی چافجیــری فرزنــد مرحــوم قربــان بــه شــماره شناســنامه  966صــادره از رودســر در ششــدانگ یکبــاب خانه و
محوطــه بــه مســاحت  497/90مترمربــع بــه شــماره پــالک  5937فرعــی قســمتی از  37فرعــی از  84اصلــی واقــع در قریــه
چافجیــر بخــش  29گیــالن خریــداری از اســماعیل نظــری 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 متقاضــی اعتراضی
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 یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی تقدیــم نماینــد بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 838 .
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز یکشــنبه  99/11/26تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :دوشــنبه 99/12/06

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

اقــاي ماشــاهلل غالمیــان داراي شــماره ملــي 5299778821بــه شــرح دادخواســت به کالســه 99/387ازایــن دادگاه
درخواســت گواهــي حصروراثــت وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زهرامحمودنژادبشناســنامه 1158درتاریــخ
1399/11/03دراقامتــگاه دائمــي خودبدرودزندگــي گفتــه وورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه شــرح
ذیل-1:ماشــاهلل غالمیــان فرزندحســین ش ملــي 5299778821صــادره ازدیلــم ت ت 1323نســبت همســرمتوفي
-2عبــاس غالمیان فرزندماشــاهلل ش ملــي 5290016971صــادره ازگناوه ت ت1371نســبت فرزندمتوفي-3قاســم
غالمیــان فرزندماشــاهلل ش ملــي 5299970188صــادره ازدیلــم ت ت1367نســبت فرزندمتوفي-4اصغرغالمیــان
فرزندماشــاهلل ش ملــي 5299970196صــادره ازدیلــم ت ت 1367نســبت فرزندمتوفي-5فاضــل غالمیــان
فرزندماشــاهلل ش ملي5299949820صــادره ازدیلــم ت ت 1364نســبت فرزندمتوفــي -6محســن غالمیــان
فرزندماشــاهلل ش ملــي 5290057412صــادره ازدیلــم ت ت1359نســبت فرزندمتوفــي -7فاطمــه غالمیــان
فرزندماشــاهلل ش ملــي 5290016961صــادره ازگنــاوه ت ت 1371نســبت فرزندمتوفــي -8اکــرم غالمیــان
فرزندماشــاهلل ش ملــي 52998 59910صــادره ازدیلــم ت ت 1360نســبت فرزندمتوفــي -9نرگــس غالمیــان
فرزندماشــاهلل ش ملــي 5299841991صــادره ازدیلــم ت ت1355نســبت فرزندمتوفي-10محبوبــه غالمیــان
فرزندماشــاهلل ش ملــي 5299837690صــادره ازدیلــم ت ت 1354نســبت فرزندمتوفــي -11مرجــان غالمیــان
فرزندماشــاهلل ش ملــي 5299825706صــادره ازابــادان ت ت 1350نســبت فرزندمتوفــي اینــك باانجــام تشــریفات
مقدماتــي درخواســت مذبوررادریــك نوبــت اگهــي مــي نمایدتاهرکســي اعتراضــي داردویاوصیتنامــه ازمتوفــي
نزداوباشــدازتاریخ نشرنخســتین اگهــي ظــرف یــك مــاه بــه دادگاه تقدیــم داردواالگواهــي صادرخواهدشــد

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

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

9430

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

برابــر رای شــماره  99/09/20 - 139960318018003372هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای مجیــد کرمــی فرزنــد علــی بــه شــماره ملــی  6539815514در ششــدانگ یــك بــاب
مغــازه و محوطــه بــه مســاحت  173/93مترمربــع مجــزی شــده از  5و غیــره فرعــی از ســنگ  3اصلــی واقــع در قریــه
رودبــرده بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  2816فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــك رســمی
( زارع  :حســین خاکپــوری – شــماره زارعانــه  ) 51/02/5-74300محــرز 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 یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خــود را بــه مراجع
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد  3367 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/11/21 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/12/06

رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر– علی نصرتی

9379

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

برابــر رای شــماره  1399/08/26 – 139960318008002768هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك رودســر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض ســادات موســوی چالرســی فرزنــد ســید هاشــم بــه شــماره شناســنامه  2554صــادره از لنگــرود در
ششــدانگ عرصــه یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  176/08مترمربــع به شــماره پــالک 8497
فرعــی قســمتی از قطعــه  95تفکیکــی از  301فرعــی از  73اصلــی واقــع در قریــه صیــدر محلــه بخــش  29گیــالن
خریــداری از مالــك رســمی بنیــاد علــوی 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 متقاضــی اعتراضی 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 یــك 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  846 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز ســه شــنبه  99/11/21تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز چهــار شــنبه 99/12/06

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

9380

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

برابــر رای شــماره  1399/11/01 – 139960318008003577هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك رودســر تصرفــات مالکانه
بالمعــارض مهــرداد جــوادی فــر فرزنــد نــادر مرحــوم بــه شــماره شناســنامه  9711صــادره از رودســر در ششــدانگ یك
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  5226/06مترمربــع بــه شــماره پــالک  8527فرعــی مجــزی از
 342فرعــی از  72اصلــی واقــع در قریــه صیــدر محلــه بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــك رســمی شــرکت خدمات
مهندســی و شهرســازی علــوی 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 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 یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی تقدیــم نماینــد بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد
 844 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز ســه شــنبه  99/11/21تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز چهــار شــنبه 99/12/06

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

9381

مفقودی

کارت مجــوز حمــل و کارت مهمــات ســالح شــکاری ســاچمه زنــی کالیبــر  12مــدل تــك لــول بــه شــماره ســالح
 1577706و شــماره شناســه  242577369959ســاخت کشــور پاکســتان متعلــق بــه آقــای عبدالباســط امیریــان
9653
بــه شــماره ملــی  3690136954مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد( .ســراوان)

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) و ســند کارخانــه خــودرو ســواری پــژو هــاچ بــك  TU5 206بــه شــماره انتظامی
783س 51ایــران  85شــماره موتــور  167B0078763و شــماره شاســی  NAAP13FE0LJ040375مــدل
9652 .
 1399برنــگ ســفید-روغنی بنــام صالحــه حیــدری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) و ســند کارخانــه خــودرو ســواری پــژو PARS XU7بــه شــماره انتظامــی
718ج 42ایــران  88شــماره موتــور  124K1069751و شــماره شاســی  NAAN01CE8HH833974مــدل
9655
 1396برنــگ ســفید-روغنی بنــام آمنــه ملکــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ســند کمپانــی و فاکتــور فــروش خــودرو ســواری ام وی ام مــدل  1395بــه شــماره پــالک 966-74ب 23شــماره
موتــور  MVM484FFFG035267شــماره شاســی  NATGCAVF6G1035498بــه نــام داود نعیمــی
9651
جمــال مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .مشــهد

آگهــی تغییــر مرکــز شــرکت انبــوه تجــارت تابــان (مســئولیت محــدود) بــه شــماره ثبــت  252و
شناســه ملــی  14008086465باســتناد نامــه شــماره  98،3358مــورخ  1398،09،02و صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 98،5،30مرکــز اصلــی شــرکت از اســتان فــارس واحــد ثبتــی
شــیراز بــه اســتان بوشــهر واحــد ثبتــی بوشــهر بــه نشــانی شهرســتان بوشــهر  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر
بوشــهر  ،محلــه دهدشــتی  ،کوچــه  7لیــان شــرقی  ،خیابــان لیــان شــرقی  ،پــالک  ، 83ســاختمان
فرهــادی  ،طبقــه اول  ،واحــد  ، 9کــد پســتی  7513736516انتقــال یافــت و مراتــب تحــت شــماره
 13028در ان اداه بــه ثبــت رســید .

آگهــی تغییــر مرکــز شــرکت انبــوه تجــارت تابــان (مســئولیت محــدود) بــه شــماره ثبــت  252و
شناســه ملــی  14008086465باســتناد نامــه شــماره  98،3358مــورخ  1398،09،02و صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 98،5،30مرکــز اصلــی شــرکت از اســتان فــارس واحــد ثبتــی
شــیراز بــه اســتان بوشــهر واحــد ثبتــی بوشــهر بــه نشــانی شهرســتان بوشــهر  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر
بوشــهر  ،محلــه دهدشــتی  ،کوچــه  7لیــان شــرقی  ،خیابــان لیــان شــرقی  ،پــالک  ، 83ســاختمان
فرهــادی  ،طبقــه اول  ،واحــد  ، 9کــد پســتی  7513736516انتقــال یافــت و مراتــب تحــت شــماره
 13028در ان اداه بــه ثبــت رســید .

1994

1997

مفقودی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()809941

آگهــی تغییــرات شــرکت کــران بهســازه تابــان شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  12584و شناســه ملــی  14008188746بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1398،07،30تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  - :آقــای محمــد صــادق زمانــی بــه کــد ملــی  3549957335بــه
ســمت بــازرس اصلــی و آقــای محمدصــادق کاظمــی به کــد ملــی 3540142398
بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()809953

1995

آگهــی تغییــرات شــرکت بوشــهر فــردوس شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  2110و شناســه ملــی 10320079129
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  1398،10،10تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :اعضــای هیــات
مدیــره بشــرح ذیــل میباشــد  -1 :آقــای غالمعلــی کشــاورز بــا
شــماره ملــی  3549111673و آقــای مســعود شمســی بــا شــماره
ملــی  3501019483و خانــم کبــری مطــاف بــا شــماره ملــی
 3500248675بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد 2 .ـ
آقــای بهــرام قایــد بــا شــماره ملــی  3521074498بــه ســمت
بــازرس اصلــی و آقــای جــواد ابوالفتحــی مفــرد بــا شــماره ملــی
 3510249585بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک
ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد  -3روزنامــه ابتــکار جهــت درج
آگهــی هــای شــرکت تعییــن شــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()809957

1996

آگهــی تغییــرات شــرکت بوشــهر فــردوس شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  2110و شناســه ملــی 10320079129
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  1398،10،10تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :اعضــای هیــات
مدیــره بشــرح ذیــل میباشــد  -1 :آقــای غالمعلــی کشــاورز بــا
شــماره ملــی  3549111673و آقــای مســعود شمســی بــا شــماره
ملــی  3501019483و خانــم کبــری مطــاف بــا شــماره ملــی
 3500248675بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد 2 .ـ
آقــای بهــرام قایــد بــا شــماره ملــی  3521074498بــه ســمت
بــازرس اصلــی و آقــای جــواد ابوالفتحــی مفــرد بــا شــماره ملــی
 3510249585بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک
ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد  -3روزنامــه ابتــکار جهــت درج
آگهــی هــای شــرکت تعییــن شــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()810068

1999

کارت مجــوز حمــل و کارت مهمــات ســالح شــکاری خفیــف کالیبــر  22مــدل پنــج تیــر گلنگدنــی بــه شــماره
ســالح  150544ســاخت کشــور چــك متعلــق بــه آقــای محمــد امیریــان بــه شــماره ملــی  3700786166مفقود
9654
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد( .ســراوان)

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()810052

آگهــی تغییــرات شــرکت کــران بهســازه تابــان شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  12584و شناســه ملــی  14008188746بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1398،07،30تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  - :آقــای محمــد صــادق زمانــی بــه کــد ملــی  3549957335بــه
ســمت بــازرس اصلــی و آقــای محمدصــادق کاظمــی به کــد ملــی 3540142398
بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()810064

1998

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــه اینکــه هیئــت اختــالف مســتقر در ثبــت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی و مالکانــه خانــم زهــرا نظــری را نســبت بــه
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  148/75متــر مربــع پــالک  917/8751واقــع در امــام زاده گنــاوه بخــش  6بوشــهر برابــر رای
شــماره  139860324001002838مــورخ  1398/11/7تاییــد نمــوده و آگهــی موضــوع مــاده  3و مــاده  13اییــن نامــه قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و راراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و قانــون ثبــت نیــز منتشــر گردیــده لــذا آگهــی تحدیــد حــدود
اختصاصــی ان بــه اســتناد مادتیــن  14و  15قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل مــاده  13قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و راراضــی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی جهــت قســمت مــورد تصــرف خانــم زهــرا نظــری منتشــر و بــه اطــالع متصــرف نامبــرده و مجاوریــن
و صاحبیــن حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــدی در مــورخ  1399/02/20در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا
بدینوســیله از متصــرف نامبــرده و مجاوریــن دعــوت میشــود در وقــت تعییــن شــده فــوق در محــل وقــوع ملــک حضــور یابنــد واخواهــی
نســبت بــه حــدود ارتفاعــی برابــر مــاده  20قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدیــد حــدود بــه مــدت  30روز پذیرفتــه
مــی شــود معترضیــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده  86اییــن نامــه قانــون ثبــت و تبصــره  2مــاده
واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب  73/03/25ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی
بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضائــی محــل وقــوع ملــک تســلیم و تصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی را بــه جهــت ضبــط در
پرونــده از دادگاه مربــوط بــه اخــذ و بــه ثبــت تســلیم نماینــد و اال حــق انــان ســاقط مــی شــود  .م الــف  2 :تاریــخ انتشــار 1399/01/20

محمد چهابدار – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

1990

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــه اینکــه هیئــت اختــالف مســتقر در ثبــت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی و مالکانــه آقــای قاســم شــجاع را نســبت بــه
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  204/30متــر مربــع پــالک  917/8749واقــع در امــام زاده گنــاوه بخــش  6بوشــهر برابــر رای
شــماره  139860324001002830مــورخ  1398/11/7تاییــد نمــوده و آگهــی موضــوع مــاده  3و مــاده  13اییــن نامــه قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و راراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و قانــون ثبــت نیــز منتشــر گردیــده لــذا آگهــی تحدیــد حــدود
اختصاصــی ان بــه اســتناد مادتیــن  14و  15قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل مــاده  13قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و راراضــی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی جهــت قســمت مــورد تصــرف آقــای قاســم شــجاع منتشــر و بــه اطــالع متصــرف نامبــرده و مجاورین
و صاحبیــن حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــدی در مــورخ  1399/02/20در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا
بدینوســیله از متصــرف نامبــرده و مجاوریــن دعــوت میشــود در وقــت تعییــن شــده فــوق در محــل وقــوع ملــک حضــور یابنــد واخواهــی
نســبت بــه حــدود ارتفاعــی برابــر مــاده  20قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدیــد حــدود بــه مــدت  30روز پذیرفتــه می
شــود معترضیــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده  86اییــن نامــه قانون ثبــت و تبصــره  2مــاده واحده
قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب  73/03/25ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره
ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضائــی محــل وقــوع ملــک تســلیم و تصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی را بــه جهــت ضبــط در پرونــده
از دادگاه مربــوط بــه اخــذ و بــه ثبــت تســلیم نماینــد و اال حــق انــان ســاقط مــی شــود  .م الــف  402 :تاریــخ انتشــار 1399/01/20
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آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــه اینکــه هیئــت اختــالف مســتقر در ثبــت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی و مالکانــه آقــای ســید محمد موســوی را نســبت
بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  193متــر مربــع پــالک  917/8750واقــع در امــام زاده گنــاوه بخــش  6بوشــهر برابــر رای
شــماره  139860324001002901مــورخ  1398/11/12تاییــد نمــوده و آگهــی موضــوع مــاده  3و مــاده  13اییــن نامــه قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و راراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و قانــون ثبــت نیــز منتشــر گردیــده لــذا آگهــی تحدیــد حــدود
اختصاصــی ان بــه اســتناد مادتیــن  14و  15قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل مــاده  13قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و راراضــی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی جهــت قســمت مــورد تصــرف آقــای ســید محمــد موســوی منتشــر و بــه اطــالع متصــرف نامبــرده و
مجاوریــن و صاحبیــن حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــدی در مــورخ  1399/02/20در محــل شــروع و بعمــل خواهــد
آمــد لــذا بدینوســیله از متصــرف نامبــرده و مجاوریــن دعــوت میشــود در وقــت تعییــن شــده فــوق در محــل وقــوع ملــک حضــور یابنــد
واخواهــی نســبت بــه حــدود ارتفاعــی برابــر مــاده  20قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدیــد حــدود بــه مــدت  30روز
پذیرفتــه مــی شــود معترضیــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده  86اییــن نامــه قانــون ثبــت و تبصره 2
مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــی مصــوب  73/03/25ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض کتبی
بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضائــی محــل وقــوع ملــک تســلیم و تصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی را بــه جهــت ضبــط در
پرونــده از دادگاه مربــوط بــه اخــذ و بــه ثبــت تســلیم نماینــد و اال حــق انان ســاقط مــی شــود  .م الــف  403 :تاریــخ انتشــار 1399/01/20
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کارت هوشــمند بــه شــماره  4117799متعلــق بــه کامیــون  -بــاری چوبــی بــه شــماره انتظامــی 438ع 72ایــران 85
برنــگ ســبز -روغنــی بــه شــماره موتــور 012451و شــماره شاســی  706372مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط می باشــد

زاهدان

1993

