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گهی تلفنی  قبول آ

مشاور حقوقی
آمـوزشی

نگهداری از 
سالمند و کودک

مـتفرقـه

خرید و فروش
کلیه امالک

بنایی 
و خدمات

گمشده
پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

اصل صورتجلسه انتخاب واحد 
مســکن مهر به شماره 1 مورخ 
98/2/23 متعلق به اینجانب 
خانــم اللــه آهن نــورد فرزند 
محمود به شــماره شناســنامه 
15989 صادره از تهران به کد 
ملــی 0036627631  مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

ســند مالکیت)برگ سبز( و کارت 
مشخصات خودرو سمند ال ایکس 
بــه شــماره انتظامــی 592 ب63 
ایران63 مدل 1384 رنگ مشکی 
شــماره موتور 12484104978 
شــماره شاســی 17610372 به 
مالکیــت پرویــن صفــری مبارکی 
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی 
بــه   89 مــدل   405 پــژو 
 623-75 پــاک  شــماره 
موتــور  ره  شــما و   88 ب
12489169690 و شاســی 
 NAAM01CA7BR535965
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه رضایی زنگنه فرزند 
حسن به شماره شناســنامه 4810156133 صادره از 
باغملــک در مقطع کاردانی رشــته تربیت معلم آموزش 
و پــرورش ابتدایــی صــادره از واحد دانشــگاهی آزاد 
اسامی با شــماره 12/971455 مورخ 1397/2/22 
مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی 
واحد اهــواز به نشــانی: اهواز- فلکــه کارگر)فرهنگ 
شهر( خیابان کارگر جنوبی کد پستی 61349-68875  

و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

سند مالکیت وانت مزدا دوکا بین 
مدل 88 بشماره پاک انتظامی 
73- 712ل66 با شماره موتور 
شاســی  شــماره   FE545488
 NAGCPX2PC19E22838
متعلق به آقــای حامد میرزایی 
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب رضا 
محمدی فرزند حاجی محمد به شــماره 
شناســنامه 396 صادره از کرمانشــاه 
مقطع کارشناسی ارشــد رشته حقوق 
گرایش جزا و جرم شناســی صادره از 
واحد دانشــگاهی آزاد اسامی مفقود 
گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک 
را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
سنندج به نشانی دانشگاه آزاد سنندج 

ارسال نماید.

ســند کمپانی وانت تک کابین 
مزدا به شماره انتظامی 368 
ل76 ایران 73 و به شــماره 
موتور 138232 و به شــماره 
شاســی 18D35478 مــدل 
1389 بنام باباجان کشــاورز 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

برگ ســبز و سند خودرو پژو 
پرشــیا مــدل 1386 به رنگ 
سفید به شماره شهربانی 644 
ص81 ایــران 68 به شــماره 
موتــور 12486221621 به 
شماره شاســی 50345935 
بنام احمد رحیمی قاضی کایه 

مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ کمپانی خودروی ســواری پژو 
پارس مدل 1393 به شماره پاک 
456 ب24 ایــران 30 به شــماره 
موتور 124K0417899 و شماره 
 NAAN01CA3EH122522 شاسی
به مالکیت صدیقــه عابدی مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

برگ سبز خودرو پژو پارس مدل 
1389 بــه رنــگ ســفید روغنی 
بــه شــماره پــاک ایــران 65/ 
571 ن 15 بــه شــماره موتــور 
12489076595 و شماره شاسی 
NAAN21CA6AK783923  بنام 
پرویز ســاردوئی مفقود گردیده 

اعتبار ندارد.

آردی  پــژو  ســبز  بــرگ   
 مــدل 83 بشــماره انتظامــی

  369ج 58 ایران 89شــماره 
شاسی 8311912  و شماره 
موتور 11783011975 بنام 
قربان شمس مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
بوئین زهرا

کارت هوشمند فعالیت ناوگان 
عمومی به شماره 2949266 
متعلــق بــه کامیون کشــنده 
 دانگ فنگ به شماره انتظامی

541 ع59 ایــران 31 به نام 
مصطفی دهقانی مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط است.

ســند مالکیت)بــرگ ســبز( خــودرو 
پژو تاکســی ROA1700cc به شــماره 
 63 ایــران   48 ت   563 انتظامــی 
مــدل 1390 رنگ زرد خورشــیدی با 
نوار شــطرنجی مشکی شــماره موتور 
شاســی  شــماره   11890017094
NAAB41PM6BH367480 به مالکیت 
علیرضــا بحری پور مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

خوانسار
 در استان اصفهان

1024 مترزمین 390 متر بنا 
در 2 طبقه مستقل، آب شهر، 
بــرق، گاز 2 خط تلفن درختان 

میوه، نهر آب سند تک برگ

09121471476

تاسیسات لوله کشی
آب، شــوفاژ و فاضاب نصب 
موتورخانــه تعمیــرات )کلــی 

و جزئی(

 56773465
 09124954688 

به تعــدادی خانم جهت 
ســالمند  از  نگهــداری 
کــودک شــبانه روزی  و 
بــا حقوق 2  نیازمندیم 

میلیون به باال
 77201871

09124472238

مجری مستقیم- نقد و اقساط
 وام سفر

استانبول، سواحل مدیترانه روسیه، 
بلغارستان،  ارمنستان، امارات، تایلند، 

مالزی، گرجستان، باکو، کیش 
کلیه هتل ها و پروازها

نور شمیران 22748705  تا 9 شب 
رستم- 09120182681

عـدالـت 
 LG- SAMSUNG

باالتریــن خریــدار انــواع یخچال 
یکروفــر،  ما ید،  ســا فریــزر، 
ظرفشویی، لباسشویی و کولر گازی 
88460323 و 22676612

تمام نقاط 09122127420

»آگهی مفقودی«
ســند مالکیــت موتورســیکلت هیلــدا 
برنگ قرمــز مدل 1395 و شناســنامه 
مالکیت)بــرگ ســبز( بــه شــماره پاک 
انتظامــی 41144-132 تاریــخ نصــب 
موتــور  ره  شــما و   1395/5/14
شــماره   WH172FML2*16A50044*
متعلــق   N1WCDXKEGF12369 تنــه 
بــه اینجانب حمــزه هاشــم آبادی فرزند 
شــعبان شماره شناسنامه 759 و شماره 
کــد ملــی 0793169399 صــادره از 
ســبزوار مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است.

 UPVC مارال در تولید پنجره
شیشه نشکن 600*320 

جهت بانک ها و 
فروشگاه ها نمای 

کامپوزیت- فریم لس 
درب اتوماتیک و کرکره  
برقی شیشه دودبند- 
پله فرار تحویل یک روزه

55695272
09122501737 

شناسنامه ساختمانی شماره 2/6/552 
مورخه 83/1/27 به پاک ثبتی شماره 
خ  بروجــرد-   -4286/3072/3059
بهار کوچه ستاره بنام اینجانب محمدرضا 

خاکزاد مفقود فاقد اعتبار است.

گروه ساختمانی پارس
 انجام کلیه کارهای ساختمانی

55655239 - 09191683192

اعزام مدیرمالی، حسابدار باسابقه
 اظهارنامه تحریــر دفاتر، ارزش افزوده 
دفاع مالیاتی و... قیمت مناسب، تضمینی

33334000 -09394104688

به تعــدادی خانم جهــت نگهداری 
از ســالمند و کــودک بــه صــورت 
شبانه روزی با حقوق باال نیازمندیم.

44037046

برگ کمپانی موتورســیکلت تی وی اس125 
به شــماره شــهربانی 94873 ایران 131 و 
شــماره شاسی 9512166 و شــماره موتور 
1023021 مفقــود گردیــده و فاقد اعتبار 

می باشد.

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم( 98/3/1
اداره آموزش و پرورش منطقه 7 تهران در نظر دارد مراکز اجاره ای به شرح ذیل خود را از طریق مزایده 

عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
الف( محل دریافت شرایط مزایده: کارشناسی تدارکات به آدرس سیدخندان خ شهید کابلی خ حمیدی 

اداره آموزش و پرورش منطقه 7 اتاق 107 شماره تماس 88479197
ب( مهلت دریافت اسناد شرایط مزایده: 98/3/1 لغایت 98/3/5

ج( آخرین زمان تحویل اسناد مزایده اجاره یکساله به تدارکات منطقه 7 تهران: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 98/3/21
د( آخرین زمان تحویل اسناد مزایده اجاره سه ساله به دفتر ذیحسابی واقع در میدان فلسطین خ شهید سرپرست 

طبقه چهارم اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 98/3/21

آدرسمدت اجارهمبلغ پایه- ماهیانهنام ملک مورد اجاره
خ سهروردی- بهار شمالی کوچه محمدی پالک 31سه ساله250.000.000 ریالمدرسه تقوا

خ شریعتی باالتر از چهارراه قدوسی کوچه شهرتاش پالک 30سه ساله280.000.000 ریالمدرسه توحید
خ تهران نو کوچه شهید داود شریفی پالک 5سه ساله160.000.000 ریالمدرسه عدل

خ شریعتی ایستگاه باغ صبا کوچه مقدم پالک 23سه ساله200.000.000 ریالمدرسه رودکی
خ دماوند خ کیایی کوچه تفضلی پالک 28یکساله180.000.000 ریالمدرسه بلخی
خیابان مدنی خ محمودی بن بست اکبرییکساله115.000.000 ریالمدرسه صدیق

طبقه زیرزمین سالن اشراق و 4 
سیدخندان خ کابلی خ حمیدی پالک 32یکساله250.000.000 ریالاتاق طبقه همکف

خیابان مدنی کوچه امینی پالک 56یکساله95.000.000 ریالمدرسه کمیل
خیابان شهید بهشتی خ سهروردی خ کورش پالک 48یکساله190.000.000 ریالمهد بهاران

خیابان سبالن شمالی کوچه بی غم پالک 26یکساله95.000.000 ریالمدرسه ایمان
خیابان بهار شمالی کوچه طباطبائی بن بست بهرامیکساله190.000.000 ریالمدرسه سمیه

سیدخندان خ دبستان ک حمیدی ک موالیکساله100.000.000 ریالمدرسه شهید بهشتی

قالیشویی خانه به خانه
تحویل به صورت لول

* 48 ساعته* 
نوبنیاد- پاسداران 26101033

هروی- دولت 22977105
شریعتی- میرداماد 26406355

حکیمیه- تهرانپارس 77003113

22579321 پاسداران   22820364 نیاوران 
22926306 میرداماد   22687798 قیطریه 
88443165 سهروردی   22025629 پارک وی 

تهــرانیــان
قالیشویی و مبل شویی

 )لول+ کاور(بدون مواد اسیدی 

با نرخ اتحادیه و اصول مذهبیعضو رسمی اتحادیه )کد96( 

سرویس سراسر تهران

یک قالیشویی متفاوت یک دنیا خدمات
شمال 22646472  غرب 44841975 
جنوب 33314517  شرق 77336000 

قـالیـشـویی

امداد گسترآپادانا

22504238ـ22315131

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

نوادرمان پارمیس
 )شماره ثبت 46082(

 اعزام همیار در اسرع وقت
* شبانه روزی و روزانه*

جهت همیاری سالمند، کودک 
و امور منزل

77201871
09124472238 

بازاریاب 
برای امور فروش آسانسور

77299266

استخدام

خرید و فروش فیش حج، مکه 
تماس همه روزه- نقدی در محل شما 

66846634-66191022
09126701642

پخش انواع کولر گازی )اسپیلت(
لباسشویی، ظرفشویی با گارانتی 

به قیمت بانه 55323529 
احمدی 09127646980

وانت کامیون قصر
شهر و شهرستان با مجوز طرح 

ترافیک 88431040 
88410050 -88426993

گروه خدمات راپل کاران برج سپهر
بــا طنــاب در ارتفــاع، پیــچ و رولپاک 
نماشوئی نصب سنگ با بیمه و ضمانت

44072678 - 09128772698

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

بدون داربست
پیچ و رولپاک- نماشویی

 -09122279946
09198954600

وکالت و مشاوره )قاضی سابق(
دادگاه خانواده، دادسرا ارشــاد دادگاه انقالب، 
کیفری استان و کلیه پرونده های کیفری حقوقی

66553274 

موسسه حسابداری مشکی
ارائه کلیه خدمات حسابداری 
و حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی

ارزش افــزوده و گزارشــات 
فصلی  و دفاع در اداره دارایی

55420244
09120238095

انجام کلیه امور مالی 
و مالیاتی خود را

 با آسودگی خاطر به ما بسپارید
 )معامات فصلی، اظهارنامه، ارزش 
افزوده عملکرد بســتن حسابها و 
بهای تمام شده تحریر دفاتر قانونی 

تنظیم الیحه دفاعی...(

09124037083

 فقط مکالمات تضمینی
آموزش کلیه زبان ها برای 

مهاجران و تجار
در موسسه، منزل و محل 

کارتان....
88851187-44671244
88851189-55420325

قالیشویی و مبل شویی مهـنام )نرگس سابق(
 شستشوی فرش 48 ساعته - سرویس سراسر تهران

حتی یک قالیچه 
  88454810 - 77817779                              
22330334 - 33787847                              

09128381392 - 09193002206 - 09193003206

شبانه روزی

با مجوز 
وزارت بهداشت
 با باالترین سابقه

  44033849-50
  22759014-15

عـا طفه

آگهی استفاده از حق تقدم
شــرکت نازگل شــمال سهامی خاص به شــماره ثبت 2905 و شناسه ملی 
10760268610 بــه اطاع کلیه ســهامداران می رســاند که با عنایت به 
مصوبــه مجمع عمومــی  فوق العاده مــورخ 1398/2/28 و تفویض اختیار 
عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره نظر به اینکه مقررات سرمایه 
شــرکت از مبلــغ 10/000/000 ریــال )ده میلیون ریــال( به مبلغ چهل 
میلیارد ریال )40/000/000/000 ریال( منقسم به یکصد سهم چهارصد 
میلیون ریالی با نام از طریق مطالبات و یاآورده نقدی افزایش یابد. از کلیه 
ســهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ انتشار این آگهی 
به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به خرید سهام استفاده نمایند و 
مبلغ اسمی سهام را به حساب سپرده شماره 1702-810-1298367/1 
شــرکت نزد بانک پاسارگاد شــعبه امام خمینی آمل واریز و فیش مربوطه 
را به دفتر شــرکت واقع در محمودآباد شهرک صنعتی تشبندان- میدان 
صنعت- انتهای خیابان یاس- واحد مالی تسلیم نمایند. بدیهی است پس 
از انقضاء مهلت مقرر، هیئت مدیره می تواند ســهام باقیمانده را به ســایر 

متقاضیان واگذار نماید.
هیئت مدیره شرکت

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له نام: سازمان اموال و اماک نام خانوادگی: بنیاد مستضعفان نشانی محل 

اقامت: تهران- خ دکتر شریعتی- نبش خ استاد مطهری پ 774 
محکوم به

به موجب دادنامه شماره 589 و 590 مورخ 87/5/29 دادگاه عمومی کهریزک شعبه دوم 
1- الزام خوانده به خلع ید از دو هکتار از اراضی پاک ثبتی 155 اصلی قریه قلعه نو ورامین 
و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 58/5/15 لغایت 87/3/8 جمعا پانزده میلیون و 
ششصد هزار ریال در حق خواهان 2- الزام خوانده به پرداخت مبلغ 78/000 تومان بابت 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
مشخصات محکوم علیه

نام: حسین نام خانوادگی: خاکسار حسین آبادی 
نشانی محل اقامت: شهرستان مجهول المکان 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه:  1- پس از اباغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند. اگر مالی ندارد صریحا اعام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خــود را معرفــی نکنید یا صورت خاف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا 
قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 
4- عاوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی 
از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
نحــوه اجــرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 کــه ظهر برگ اجرائیه درج گردیده 

است توجه نموده و به آن عمل نماید.

شعبه دوم دادگاه عمومی کهریزک
م الف421          تاریخ انتشار98/3/1

مدیریت آموزش و پرورش منطقه 9 شهرداری تهران در نظر 
دارد ملک طبقه سوم مدرسه عاصمی، زیر پله دبیرستان امت، 
قسمتی از مدرسه تهذیب، یک اتاق از سازمان دانش  آموزی 
را از طریــق مزایده در قالب اجــاره واگذار نمایند متقاضیان 
می تواننــد به آدرس، آزادی خیابان نجارزادگان خ ســبزه زار 
پــاک 12 طبقه همکف واحد کارشناســی پشــتیبانی مراجعه 

نمایند شماره تماس 66002738

»خالصه آگهی مزایده«
اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 شــهر تهران)ادارات شــرق و جنوب( در نظر 
دارند موارد زیر را از طریق مزایده به اجاره واگذار نمایند. داوطلبان جهت شرکت 
در مزایده می توانند تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ 98/3/11 به اداره 
اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 شــهر تهران واقع در خیابان جمهوری- نرسیده به 

پل حافظ- روبروی خیابان الله- کوچه رم- پاک 28 مراجعه نماید.
شماره تماس 66755073 الی 76

1- یکواحد آشپزخانه به مساحت 95/42 مترمربع از موقوفه امامزاده روح اله 
واقع در باب همایون زیرزمین اداری بقعه متبرکه 

2- یک واحد مسکونی به مساحت 73 متر از رقبه موقوفه محمدابراهیم چاپار 
واقع در خیابان مجیدیه جنوبی خ اثنی عشری قبل از بانک ملی پاک 67

3- یکباب مغازه به مساحت 3/83 متر از رقبه موقوفه حاج عبدالعلی واقع در 
چهار سوق بزرگ بازار مسجد جامع پاساژ شمس تبریزی طبقه دوم پاک 35

4- یــک واحد مســکونی 2 طبقه به مســاحت 210 متر از رقبــه موقوفه میرزا 
احمدخان مستوفی نوری واقع در خ امیرکبیر خ پامنار ک قائم مقام پاک 7

سعید اوتارخانی
رئیس ناحیه 3 اوقاف و امور خیریه شهر تهران)ادارات شرق و جنوب(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت میوه پروربانی

)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 1624 
و شناسه ملی 10103753834

بدین وســیله از کلیه ســهامداران شرکت دعوت می شــود تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در ســاعت 10 مورخ 98/3/13 در 
آدرس گیــان شــهرک صنعتی تالش خیابــان مروارید 4 کوچه صدف 4 
کد پســتی 4377167471 تلفن 01324411390 تشکیل می گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخــاب اعضــای هیئــت مدیره 2- انتخــاب بازرســین 3- انتخاب 
روزنامه کثیراالنتشار 

هیئت مدیره شرکت

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کاسه پرونده: 16/960/98

وقت رسیدگی: 98/4/9  ساعت 9 صبح
خواهان: معصومه تاجیک

خوانده: ابوالفضل خانی پور
خواسته: مطالبه نفقه فرزند 

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
بــه شــعبه 960 ارجاع گردیده و وقت رســیدگی تعیین شــده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و 
به تجویز ماده 73 قانون دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی الزم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
م -الف 420     تاریخ انتشار 98/3/1

مدیر دفتر شعبه 960 دادگاه عمومی ری

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حبیب اله علی عسگری فرد فرزند عزیزاله فوت که وراث وی بموجب حصر 
وراثت شــماره 1108 مورخ 96/10/16 شورای حل اختاف منطقه 20 تهران 
بــا وکالت آقای رضا علی عســگری فــرد بموجب وکالتنامه شــماره 8217 مورخ 

98/2/24 دفترخانه 22 شهرری
آدرس: شهرری خیابان شهید قدمی چهارراه صمدی پاک 52 و 54

با تســلیم یک برگ استشــهاد مصدق بشرح وارده بشــماره 4035044 مورخ 
97/12/19 اعام نموده که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
50 مترمربع قطعه 4 تفکیکی پاک شماره 7004 فرعی از 123 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پاک 549 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12 تهران مورد 
ثبت شماره 11386 صفحه 365 دفتر 510 اماک دارای شماره چاپی 994380 
بنام حبیب اله علی عسگری فرد ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است و طبق 
گواهی دفتر اماک بموجب سند اجاره 52306 مورخ 1351/1/27 دفترخانه 6 
شهرری در اجاره حسینعلی گوهری عبدل ملک آبادی و طبق گواهی دفتر اماک در 
رهن نمی باشد و به علت نقل و انتقال مفقود گردیده تقاضای صدور المثنی سند 
مالکیت نموده است لذا طبق ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
آگهی می شود تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.     م- الف 419 تاریخ انتشار 98/3/1
سیدمهدی المعی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری
 از طرف سعید فارسی

چهار شنبه  اول خرداد ۱3۹۸ - ۱6 رمضان ۱44۰ -شماره 22۱۹2 صفحه6 کیهان

برابر مقررات ماده 11 و 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه ثبت اســناد و امالک فهرست اسامی 
اشــخاصی که امالک آنها در سه ماهه چهارم سال 97 قبول ثبت گردیده اند به شرح ذیل آگهی 

می گردد:
1- پالک 553 فرعی از 1 اصلی آقای مصطفی قاســمی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

400 متر مربع واقع در بنک
2- پالک 3905 فرعی از 1 اصلی آقای نورســعید یوســفی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

207/70 متر مربع واقع در بنک
3- پالک 3906 فرعی از 1 اصلی آقای عبدالرضا حیدری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 37872/50 متر مربع واقع در بنک
4- پالک 3908 فرعی از 1 اصلی آقای علی پیری قراقیه ششــدانگ یک باب خانه مســاحت 

185/81 متر مربع واقع در بنک
5- پالک 891 فرعی از 2 اصلی آقایان علی و محمد شــهرت هر دو فرزانه هر کدام به نســبت 
ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین و بناهای احداثی در آن به مساحت 181/13 متر 

مربع واقع در گوده
6- پالک 1102 فرعی از 2 اصلی آقای مســعود آذرایش ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

228/27 متر مربع واقع در گوده
7- پالک 25490 فرعی از 3 اصلی آقای احمد آذرایش ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

211/69 متر مربع واقع در کنگان
8- پــالک 25567 فرعی از 3 اصلی خانم زینب نام آور ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

311/20 متر مربع واقع در کنگان
9- پالک 25568 فرعی از 3 اصلی آقایان اســماعیل جوی بــار و محمد زاهد زاده هر کدام به 
نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 17/15 متر مربع واقع در کنگان

10- پالک 25946 فرعی از 3 اصلی آقای اصغر ملکی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
462/21 متر مربع واقع در کنگان

11- پالک 25947 فرعی از 3 اصلی آقای بهرام مرادی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
378/83 متر مربع واقع در کنگان

12- پالک 25948 فرعی از 3 اصلی آقای حســن بحرانی ششدانگ یک قطعه زمین و بناهای 
احداثی در آن به مساحت 23 متر مربع واقع در کنگان

13- پالک 25951 فرعی از 3 اصلی آقای محمد حقیقت ششــدانگ یک قطعه زمین متصل به 
خانه به مساحت 28 متر مربع واقع در کنگان

14- پالک 25954 فرعی از 3 اصلی آقای میثم محمدی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

231/64 متر مربع واقع در کنگان
15- پالک 984 فرعی از 10 اصلی آقای علی اســماعیل زاده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

240/69 متر مربع واقع در پرک
16- پالک 5722 فرعی از 29 اصلی منطقه چهارم ثاراهلل نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی ایران ششــدانگ یک قطعه زمین با بناهای احداثی در آن به مساحت 5900 متر مربع 

واقع در عسلویه
17- پالک 5749 فرعی از 29 اصلی آقای محمد خواجه ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

2500 متر مربع واقع در عسلویه
18- پالک 5750 فرعی از 29 اصلی آقای محمد احمدی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

262/10 متر مربع واقع در عسلویه 
امالکــی که در اجرای ماده 3 قانــون تعیین تکلیف و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 
پذیرش ثبت گردیده اســت و اظهارنامه حــاوی تحدید حدود و آگهی نوبتی و تحدیدی بصورت 

همزمان جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
1- پالک 400 فرعی از 31 اصلی آقای محمد ســیفی ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 37115/74 متر مربع واقع در بزباز
ضمنًا علمیات تحدید حدود پالک 31/400 در روز شنبه مورخ 98/03/18 به عمل خواهد آمد.

اشــخاصی که نســبت به ماهیت امالک مندرج در متن این آگهی اعتراض دارند می توانند طبق 
مــواد 16 و 17 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه ثبت از تاریخ انتشــار اولین آگهی نوبتی به مدت 
90 روز اعتراض کتبی خود یا گواهی الزم مشــعر بر طرح دعوی از دادگســتری اخذ و به اداره 
ثبت کنگان تســلیم و رســید دریافت نمایند. مطابق ماده 20 ق.ث معترضین نســبت به حقوق 
ارتفاقی و حدود پالک های مشــمول قانون مذکور ظرف مهلت 30 روز از عملیات تحدید حدود 
 و تنظیم صورتجلســه تحدیدی اعتراض خود را به اداره ثبت کنگان تســلیم و رســید دریافت 

نمایند.
معترضیــن به تقاضای ثبــت و تحدید حدود مکلفنــد طبق تبصره ماده واحــده تعیین تکلیف 
پرونده های معتــرض ثبتی مصوب 73/02/25 اقدام نمایند. در غیــر این صورت عملیات ثبتی 
بــا رعایت تشــریفات و مقررات ادامه خواهــد یافت. این آگهی در دو نوبت بــه فاصله 30 روز 

منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/02/02                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/03/01

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ۱3۹7 امالک واقع در بخش ۸ کنگان مشتمل بر
 آگهی تحدید حدود امالک مشمول قانون تعیین تکلیف ثبت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

امیرحسین شعبانی
31 م الف رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کنگان

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1396/11/24 
 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقــای محمدرضا مشــایخی

 به شــماره ملی 1218998121 به نمایندگی از شــرکت گروه 
طلیعه ســبز جهان با شناســه ملی 10102853650 به سمت 
مدیــر عامل و رئیس هیئــت مدیره. آقای مجیــد نورعلی به 
شــماره ملی 55183999 به نمایندگی از شــرکت مهندســی 
آماد بهینه ســاز با شناســه ملی 10102251738 به ســمت 
نائــب رئیس هیئت مدیره، آقای جعفر حســن نژاد به شــماره 
ملی 2690151456 به نمایندگی از شــرکت ناصرین وحید با 
شناسه ملی 10102255011 به سمت عضو هیئت مدیره، آقای 
محمدرضا صفاری به شماره ملی 2721662252 به نمایندگی 
 از شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 
به شناســه ملی 10102384287 به سمت عضو هیئت مدیره و 
آقای رضا عالئی به شــماره ملی 5579142064 به نمایندگی 
از موسســه آموزشی آماد و پشتیبانی دســتواره به شناسه ملی 

10100467987 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک 
 ســفته برات قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل و مدیر
 اداری مالی آقای جعفر درخشانی به همراه یکی از اعضاء هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با 

امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸4۱۰2 

و شناسه ملی ۱۰۱۰22623۹۱

نظر به دستور ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک ماده 59 آیین نامه مربوطه ابنیه و امالک حوزه ثبتی شهرستان بروجن که در سه 
ماهه چهارم سال 1397 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده است به شرح زیر آگهی  می گردد. 1( ابنیه و امالک واقع در اراضی دهکده 
فرادنبه پالک 504- اصلی و فرعی زیر: 215 فرعی باقیمانده خانم توران فتاحی فرادنبه فرزند محمدتقی ششــدانگ یکباب خانه 
نیمه ساز به مساحت 140/29 مترمربع واقع در فردانبه خیابان مدرس کوچه شهید ریاضی. 784 فرعی مجزی از 50 فرعی خانم فاطمه  
موسائی کردشامی فرزند حاجی مراد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 494/47 مترمربع واقع در فرادنبه خیابان مدرس کوچه بن بست. 
785 فرعی مجزی از 66 فرعی آقای عزیزاله باقری فرادنبه فرزند سهراب ششدانگ یک باب خانه به مساحت 97/10 مترمربع واقع 
در فرادنبه خیابان کشاورز کوچه دامدار. 2( ابنیه و امالک واقع در اراضی دهکده بروجن پالک 533- اصلی و فرعی های زیر: 156 
فرعی آقای بهروز دالوری بروجنی فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه به مساحت 279/09 مترمربع واقع در بروجن خیابان 15 خرداد 
کوچه 28.( 4999 مجزی از 1179 فرعی آقای فرودبرجیان بروجنی فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه به مساحت 22/52 مترمربع 
واقع در بروجن خیابان 15 خرداد. لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به 
امالک تقاضای ثبت مندرج در این آگهی اعتراض داشته باشد ظرف مدت نود روز اعتراض )واخواهی( خود را کتبا به این اداره تسلیم 
و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی صالحه اقامه دعوا نمایید و در صورتی که 
قبل از انتشار آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوا بایستی گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوا ظرف مدت فوق تسلیم نماید در 
غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
اداره ثبت اسناد و امالک بروجن تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
اعتراض یا گواهی طرح دعوا که پس از انقضای مهلت واصل گردد بالاثر و مطابق مقررات ماده 16 و تبصره های ماده 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شد در ضمن طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود تعیین و در صورت مجلس قید و 

واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20قانون ثبت پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/2                                                                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/1
حمیدرضا خسروی- رئیس ثبت اسناد و امالک بروجن

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ۱3۹7 
حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بروجن

»آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«

برابر رای شماره 139760317001005652-97/12/4 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جمال جنادله فرزند طرفی به شــماره شناســنامه 
8963 صادره از اهواز به شــماره ملی 1751526917 در ششــدانگ یک باب ســاختمان به 
مســاحت 1192/03 متر مربع در قسمتی ازپالک 60/4 بخش 9 اهواز خریداری شده موضوع 
سهمی آقای سیدعبداللطیف هاشــمی احدی از وراث سیدکریم هاشمی )مالک رسمی( که به 
متقاضی انتقال یافته، محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شــود در صورتیکه 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 تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خــود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور وعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/16                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/1

اکبر افشین 
5/406 م / الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای عبدالنبی ناروئی باســتناد دو برگ استشــهاد محلی  که 
به امضاء شــهود و به گواهی دفتر اســناد رســمی شــماره 65 
زاهدان رســیده مدعی است که ســند مالکیت 279468 ج 96 
ششــدانگ یک قطعه زمیــن پــالک 27470/67-اصلی واقع 
در بخش یک بلوچســتان شــهر زاهدان خیابان بیســت متری 
منشــعبه از جاده مشهد - کرمان شماره دفتر امالک الکترونیک 
139720322001014572 بــه علــت جابجایــی از بین رفته 
درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد 
تبصره یک ماده 120 آئین نامه ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
تا چنانچه کســی مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود یا انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر این آگهی 
ظــرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل ســند مالکیت 
یا ســند معامله باین اداره اعالم و رســید دریافت نمایند تا مورد 
رســیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن 
واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1398/3/1

حسینعلی مالیی - رئیس ثبت اسناد
م الف 167 و امالک شهرستان زاهدان

به موجب پرونده اجرائی کالســه شماره 9700027 بانک تجارت - شعبه قزوین علیه آقایان مظاهروجواد 
شــریفی نوروزی با توجه به اینکه مدیون مبلغ 978751885 ریال بابت اصل طلب بانضمام خسارت تاخیر 
تادیه و هزینه های اجرایی بدهکار می باشــد، بستانکار در قبال طلب خود درخواست مزایده ششدانگ یک 
واحد مغازه تجاری قطعه هفتم تفکیکی واقع در نیمه جنوبی طبقه همکف به مســاحت 80/56 متر مربع 
به باقیمانده پالک 1946 فرعی از 8 اصلی واقع درشــال بخش 6 قزوین که اســناد مالکیت آن ذیل ثبت 
شماره های 262 و 263 صفحات 14 و 7 1 دفتر جلد 3 به شماره مسلسل های 0028869 و 0028868 به 
نام مظاهر وجواد شریفی نوروزی فرزندان محرم )هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ( با حدود 
و مشخصات اجمالی به شــرح ذیل صادر گردیده را نموده است: شماال دیواریست به راه پله مشاعی شرقا 
دیواریست اشتراکی به قطعه اول تفکیکی جنوبا دیواریست به زمین نگهدار مهرابی غربا درب و دیواریست 
به جاده ترانزیت ملک موصوف با در نظر گرفتن جمیع جهات و تحقیقات محلی توســط کارشناس رسمی 
دادگســتری به مبلغ 1817600000 ریال ارزیابی گردیده و مزایده ملکی مدیون فوق در روز چهارشــنبه 
مورخ 98/3/29 از ســاعت 9 الی 12 در محل اداره ثبت اســناد و امالک شال برگزار و از مبلغ ارزیابی که 
قطعیت یافته شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از سوی خریداران واگذار می گردد الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر و حق 
مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.                             تاریخ انتشار: 1398/3/1

م الف 29

متن آگهی مزایده

رئیس ثبت اسناد و امالک شال - داود طاهرخانی

پرونده اجرایی کالســه 9700067 باســتناد ســند رهنی شــماره 
7305-92/7/21 و سند متمم 10447-94/5/17 دفتر 45 اراک له 
بانک اقتصاد نوین شعبه امام اراک به شناسه ملی 10102194601  
و علیــه ورثه اعظم میرداودی به نام های 1- مژده ســلیمانی کمره 
فرزند علیرضا شــماره شناســنامه 798 کد ملــی 2296064833،  
2-ساناز ســلیمانی کمره فرزند علیرضا شــماره شناسنامه 70733 
به شــماره ملــی 1282449737، 3- محمد ســلیمانی کمره فرزند 
 علیرضا به شماره شناسنامه 14883 به شماره ملی 0534741789،

4- مژگان ســلیمانی کمره فرزند علیرضا شماره شناسنامه 218 به 
شــماره ملی 005291782 همگی به آدرس اراک خیابان خرم 12 
متری کندی ستارخان کوچه پردیس مجتمع یگانه واحد اول سمت 
راست کدپستی 3813889356 در قبال مبلغ 2/708/775/370 ریال 
)دو میلیارد و هفتصد و هشــت میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار 
و سیصد و هفتاد ریال( اعم از اصل طلب بانک و خسارت دیرکرد و 
سایر هزینه  ها تا مورخ 98/3/22 )روز مزایده( و مبلغ 137/898/768 
ریال نیم  عشــر اجرائی تشکیل و اجرائیه در مورخه 97/4/16 ابالغ 
و رعایت ماده 111 آئین نامه اجرا نیز گردیده اســت مورد وثیقه سند 
رهنی فوق الذکر عبارت اســت از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به 
مساحت 95/67 مترمربع پالک ثبتی شماره 5 فرعی از 2268 اصلی 
بخش 2 اراک که ســند مالکیت آن ذیــل ثبت 40542 صفحه 52 
دفتــر 269 امالک بخش مربوطه به نام اعظــم میرداوودی ثبت و 
سند صادر گردیده و حدود مشخصات آن بدین شرح می باشد: شماال 
به طول 7/65 متر دیوار و در و پنجره اســت به محوطه روی سقف 
زیرزمین که ماوراء  آن حیاط مشاعی شمالی است،  شرقا اول به طول 
13/75 متر دیوار و پنجره اســت به محوطه روی سقف زیرزمین و 
ورودی آن جنوبا: به طول 6/25 متر دیوار و پنجره اســت به حیاط 
مشــاعی جنوبی،  غربا به طول 1/60متر دیواریست به حیاط مشاعی 
جنوبی دوم که شمالیســت به طول 0/20 متر و سوم به طول 4/55 
متر دیواریســت به راه  پله اشــتراکی چهارم که جنوبیست به طول 
1/60 متر در و  دیواریســت به راه پله مزبور و پنجم به طول 7/60 
متر دیوار مشــترک با آپارتمان قطعه اول تفکیکی کف این قطعه با 
سقف زیرزمین و سقف آن با کف آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مشترک 
است، سند مالکیت ششدانگ یک باب آپارتمان به مساحت 95/67 
مترمربــع قطعــه دوم تفکیکی واقع در طبقه همکف واحد شــرقی 
پالک 5 فرعی از 2268 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک یک 
فرعی از اصلی مذکور فاقد انبــاری و فاقد پارکینگ واقع در بخش 
دو اراک بقدرالسهم از عرصه و مشــاعات و مشترکات طبق قانون 
تملــک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایــی آن در تاریخ 1389/04/02 
هجری شمســی در مالکیت خانم اعظم میرداودی صادر و تســلیم 
شده اســت. وضعیت بازداشــتی ملک از اداره ثبت اسناد و امالک 
اراک قابل اســتعالم می باشد. مشــخصات فنی ساختمان: مساحت 
عرصه ســاختمان جمعا به مســاحت حدود 695 مترمربع می باشد. 
قدمت ســاخت اعیانی در حدود 10 سال می باشد. اسکلت ساختمان 
بتنی و ســقف آن تیرچه بلوک می باشد. ساختمان در 9 طبقه )جمعا 
17 واحد مســکونی( به عالوه زیرزمین )محل جانمایی پارکینگ و 

انباری( می باشد نمای سمت کوچه پردیس، ترکیبی سنگ می باشد. 
دسترســی طبقات از طریق پله و یک دســتگاه آسانسور است. کف 
حیاط موزائیک، بدنه دیوار حیاط آجر 3 ســانتی می باشــد. پوشش 
نهایی ســقف ایزوبام، پله ها از نوع سنگی می باشد. مشخصات فنی 
واحد موردنظر: واحد مورد نظر در طبقه اول از ســاختمان با مساحت 
95/67 مترمربع واقع اســت. واحد در زمان بازدید دارای سکنه و در 
حال بهره برداری اســت. واحد مورد نظر طبق ســند فاقد انباری و 
پارکینگ می باشــد. سیســتم گرمایش واحد از نوع بخاری گازی و 
سیســتم سرمایشی )کولر آبی( می باشد. درب ورودی و حیاط از نوع 
پروفیــل آهن، پنجره های بیرونی از نوع دوجداره و درب های داخلی 
از نوع چوبی می باشند. واحد دارای انشعابات برق و تلفن، گاز و آب 
مجزی می باشــد. واحد به صورت مسکونی و دارای هال و پذیرایی 
)کف سرامیک، بدنه و سقف ســفیدکاری و نقاشی شده(، آشپزخانه 
 OPEN کف سرامیک- بدنه تا ارتفاع زیرسقف کاشی- به صورت(
و با کابینت فلزی(، 2 باب اتاق )کف ســرامیک، بدنه و سقف  سفید 
کاری و نقاشــی شــده(- توالت )کف و بدنه تا ارتفاع زیر ســقف 
کاشیکاری شده(- حمام )کف و بدنه تا ارتفاع زیر سقف کاشیکاری 
شده( است. نظریه کارشناسی: با توجه به مطالب مذکور و با در نظر 
گرفتن کلیه عوامل موثر در امر کارشناسی، منجمله: موقعیت محلی 
و منطقه ای، نوع مدرک مالکیت )سند ششدانگ(، مساحت عرصه و 
اعیان، نوع کاربری )مســکونی(، سال ساخت بنا، مصالح مصرفی و 
امکانــات مجتمع، مرغوبیت و عرف محل، گذر ملک، وضعیت بازار، 
میــزان عرصه و تقاضا و بدون در نظر گرفتن هر نوع بدهی و دیون 
احتمالی و در صورت تخلیه واحد ارزش پایه ششــدانگ واحد مورد 
نظر با وضعیت موجود به مبلغ 3/295/000/000 ریال معادل سیصد 
و بیســت و نه میلیون  و پانصد هزار تومان توسط کارشناس رسمی 
دادگســتری ارزیابی و تمامت ملک فوق در قبال طلب بســتانکار و 
نیم  عشــر اجرایی در روز سه شنبه مورخ 98/3/21 از ساعت 9 صبح 
الــی 12 ظهر در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به فروش 
می رســد و مزایده از مبلغ سه میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته 
خواهد شــد و خریداران می توانند قبل از برگــزاری مزایده از ملک 
مورد رهــن واقع در اراک، خیابان شــهید شــیرودی)خرم(، کوچه 
کندی، کوچه پردیس، مجتمع یگانه، طبقه 1، واحد شماره 2 کدپستی 
3819745347 دیدن نمائید. ضمنا کلیــه هزینه های متعلق تا روز 
برگزاری مزایده به عهده بدهکار اســت کلیه بدهی های مربوط به 
آب لوله کشی و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و 
همچنین  بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و سایر هزینه های 
انتقال به عهده خریدار می باشد و میزان بدهی های مذکور مشخص 
نیســت و تنظیم ســند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب دارائی 
و شــهرداری اســت و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی 
غیرمترقبه باشــد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
مزایده برگزار خواهد شد. طبق اعالم بانک بستانکار مورد مزایده نزد 

شرکت بیمه نوین بیمه می باشد.
تاریخ انتشار: 98/3/1

متن آگهی مزایده

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری

اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای اســتان اردبیل در نظر دارد پروژه های 
ســرویس و نگهداری ماشین آالت راهداری و تهیه و نصب تابلو و عالئم لکه گیری و روکش 
آســفالت محورهــای مواصالتی را از طریــق برگزاری مناقصه عمومی یــک مرحله ای به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: پروژه های ســرویس و نگهداری ماشــین آالت راهداری و تهیه و 

نصب تابلو و عالئم لکه گیری و روکش آسفالت محورهای مواصالتی
2- مهلت دریافت اسناد و پیشنهاد قیمت: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد 
مناقصه و کســب اطالعات بیشــتر از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول از روز چهارشنبه 98/3/1 

لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه 98/3/6 به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.
پیشــنهاد قیمت بایستی تا آخر وقت اداری روز شــنبه 98/3/18 در سامانه ستاد ایران ثبت 
گردد. در ضمن ساعت 10 قبل از ظهر مورخ 98/3/19 روز یکشنبه زمان بازگشایی قیمت ها 

می باشد.
آگهی نوبت اول: 98/3/1                آگهی نوبت دوم: 98/3/2

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره آگهی: ۹۸/3

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل


