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لزوم ساماندهی هسته مرکزی شهر اهواز
از انجایی که زیبایی شهرها نقش به سزایی در ایجاد نشاط و شادابی 
بین شــهروندان دارد ساماندهی هسته مرکزی شهر اهواز همواره یکی از 
مطالباتی اســت که اهوازی ها دنبال آن بوده و خواهان رفع معضالت این 

منطقه هستند.
وجود مغازه های میوه فروشی و تره بار در بازارچه چهارراه سلمان فارسی 
و پهن کردن بساط میوه فروشی ها در پیاده رو و عرض خیابان مشکالت این 

منطقه را دوچندان کرده است.
همچنین در خیابان شهید شمشیری نبش خیابان شهید محمدیان 
ماهی فروشــانی هســتند که در عرض خیابان روی موتورهای سه چرخ 
مشغول فروش ماهی به صورت کامال غیربهداشتی هستند و این قدر این 
خیابان کثیف و آلوده اســت که رهگذران هنگام عبور به علت بوی تعفن 
باید بینی خود را بگیرند و بیشتر اوقات فاضالب این خیابان سرریز کرده 
و تردد عابرین را با مشــکل مواجه می کند و این ناشی از ریختن زوائد و 

آشغال های ماهی و میگو ماهی فروشان در عرض خیابان است.
برای ساماندهی این منطقه شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر 
و سایر دستگاه های ذیربط باید مکان هایی برای ساماندهی بازارچه میوه و 
تره بار و ماهی فروشان سیار راه اندازی و زمینه انتقال آنها از هسته مرکزی 
شــهر به مکان جدید را فراهم سازند و صاحبان مغازه های میوه فروشی را 
ملزم کنند که ســینی میوه و میزهای خــود را داخل مغازه بگذارند و از 

گذاشتن در پیاده رو و عرض خیابان جلوگیری به عمل آورند.
ضروری است طرح ساماندهی هسته مرکزی شهر اهواز نباید به صورت 
مقطعی و کوتاه مدت باشد بلکه باید با یک برنامه ریزی صحیح و اصولی از 
سوی شهرداری، شورای اسالمی شهر، نیروی انتظامی، مجمع امور صنفی 

و سایر دستگاه های ذیربط انجام شود و ادامه داشته باشد.
اهواز-عبدالحمیدگلافشان

بازگشت 65 واحد صنعتی راکد 
و نیمه فعال قزوین به چرخه تولید

قزوین- خبرنگار کیهان:
مدیرعاملشرکتشــهرکهایصنعتیاستانقزوین
گفــت:65واحدتولیدیراکدونیمهفعالبهچرخهتولید

بازگشتهاند.
حمیدرضا خانپور گفت: از ابتدای پارســال230 واحد تولیدی 
راکد و نیمه فعال شناسایی شدند که تاکنون از این تعداد 65 واحد 
با مشاوره کارشناسان عارضه یابی شد و با همکاری بانک های عامل 
و دستگاه های خدمت رسان به چرخه تولید بازگشته اند. وی افزود: 
کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش،  نداشتن بازار فروش، مشکالت 
خرید مواد اولیه، نوسازی و بازسازی تجهیزات و اختالف با شرکاء  
از جمله مشــکالت این واحدهای صنعتی بود. مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتی استان میزان اشتغال این واحدهای تولیدی 
احیا شــده را 355 نفر عنوان کرد.خانپور گفت: هم اکنون هزار و 
470 قرارداد در شــهرک ها و نواحی صنعتی استان با متقاضیان 
سرمایه گذاری منعقد شده است که از این تعداد 910 واحد تولیدی 
با اشــتغال 26 هزار و 350 نفر و سرمایه گذاری بیش از 25 هزار 
میلیارد ریال پروانه بهره برداری دریافت کردند.  قزوین دارای 20 

شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و خصوصی است.

یادداشت خبرنگار

صفحه ۷
چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
۵ ذی الحجه ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۵۳

و توسعهکسب و معاونسرمایهگذاری
کارمنطقهآزاداروندگفت:بامکاتباتانجام
شدهباگمرکایرانترخیصخودروهایدپو
شدهدربندرخرمشهرهمچنینکاالیهمراه
مســافروکاالیمصرفیدرمنطقهازهفته

جاریترخیصمیشوند.
سیدعلی موســوی اظهار داشــت: بر اساس 
صورت جلسه گمرک خرمشهر و به استناد اعالم و 
موافقت گمرک ایران تعداد 76 دستگاه خودروی 
آمریکایی و 250 دستگاه خودروی باالی دو هزار 
و 500 سی سی دپو شده در این بندر پالک گذاری 

و  ترخیص می شوند.
وی با بیان اینکه ثبت سفارش در مناطق آزاد 
غیرقانونی اســت گفت: ثبت سفارش در مناطق 
آزاد غیرقانونی است و انتظار داریم وزارت صمت 

به خصــوص اداره امور کل مقــررات و صادرات و 
واردات این وزارتخانه از خالف قانون عمل کردن 
در منطقــه آزاد اروند دســت بردارد. با توجه به 

ماده دو و پنج ثبت ســفارش کاال در مناطق آزاد 
 غیرقانونی است اما  وزارت صمت این قانون را اجرا 

نمی کند.

موسوی معضل مناطق آزاد را تسری سرزمین 
اصلی به مناطق آزاد دانســت و گفت: مســایل 
و مشــکالت مناطق آزاد ناشــی از تسری قوانین 
سرزمینی به این مناطق بوده و هیچ گونه استثنایی 
بین مناطق آزاد وجود ندارد و منطقه آزاد اروند نیز 

از قوانین مناطق آزاد نباید مستثنی باشد.
موسوی افزود: از آنجا که در ورودی و خروجی 
منطقه آزاد اروند گمرک مستقر می باشد لذا از این 
منطقه و از مبادی رسمی قاچاقی انجام نمی شود و 
این منطقه یکی از پاک ترین و سالم ترین مناطق 

آزاد کشور در زمینه مبارزه با قاچاق کاالست.
 معاون ســرمایه گذاری و توسعه کسب و کار 
منطقه آزاد اروند گفت:  انتظار داریم گمرک ایران 
 در گیت های خروجی منطقه آزاد اروند مســتقر 

شود.

خودروهای دپو شده در بندر خرمشهر به زودی  ترخیص می شوند
حمایتازواحدهایتولیدی

اردبیل- خبرنگار کیهان: معاون امور اقتصادی و هماهنگی 
برنامه و بودجــه بر حمایت از واحدهای تولیدی برخوردار از 
70 درصد پیشــرفت فیزیکی و تامین سرمایه در گردش آنها 

تاکید کرد.
ســعید حمید پورمحمدی در اردبیل افزود: در این راستا 
برای احیای واحدهای تولیدی راکد در استان تالش می شود.
وی گفت: 63 پروژه اقتصادی به علت عدم ایفای تعهدات، 
توسط بانک های عامل تملک شده اند که امید است 70 درصد 

آنها به چرخه تولید بازگردانده شود.
جشنازدواج100زوج

تبریز- خبرنگار کیهان: همزمان با سالروز ازدواج حضرت 
علی)ع( و حضرت فاطمه)س(، جشن ازدواج آسان 100 زوج 
جوان در امامزاده سیدحمزه تبریز، باشکوه فراوان برگزار شد.
امام جمعه تبریز در این مراســم بر ضرورت گســترش و 
تشویق ازدواج آسان و مهریه کم در جامعه تاکید کرد و گفت: 
جوانان باید از حضرت علی)ع( و بانوی بزرگ اســالم حضرت 

فاطمه)س( الگو بگیرند. 
حجت االسالم محمدعلی آل هاشم باال رفتن سن ازدواج 

را یک معضل برای کشور توصیف کرد.
ساختمدرسهسبز

یزد- خبرنگار کیهان: عملیات اجرایی ساخت اولین مجتمع 
آموزشــی مدرسه سبز در استان یزد در منطقه سید گلسرخ 
یزد)بافت تاریخی( با زیربنای 10 هزار مترمربع با اعتبار پانزده 

میلیارد تومان از اعتبارات ملی آغاز شد.
مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: 
ساخت مدرسه ســبز با هدف ارتقای شــاخص های زیست 

محیطی در فضاهای آموزشی، آغاز می شود.
محمدرضا عارفی گفت: کاهش آالیندگی های ناشــی از 
مصرف انرژی از ویژگی های این مدرســه اســت، همچنین 
زیرســاخت های آن بر اساس شــاخص های محیط زیست، 

هوشمندسازی می شود.
اعزامبهمناطقعملیاتی

قائم شهر- خبرنگار کیهان: 200 نفر از بسیجیان قائم شهری 
در قالب 4 کاروان راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی 

دوران دفاع مقدس به غرب کشور اعزام می شوند.
فرمانده ســپاه ناحیه قائم شهر گفت: این اردو 4 روزه که 
بزرگترین مانور فرهنگی کشــور محســوب می شود کاروان 
بسیجیان در طول سفر در مسیر ضمن زیارت از مرقد مطهر 
حضرت امام خمینی)ره( از شهرهای سنندج، مریوان، مناطق 
عمومی کردستان، باشگاه افسران، منطقه عملیاتی سیران بند، 
 یادمــان »بازی دراز، یادمــان والفجر4 )باشــماق(« بازدید 

می کنند.
سرهنگ حسین علیزاده تاکید کرد: برگزاری نماز جماعت، 
ادعیه، مسابقات فرهنگی و همچنین حضور راویان، روحانیون 
و مداحان اهل بیت برای ایجاد فضایی معنوی و توام با شور و 

نشاط از ویژگی های این اردو به حساب می آید.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
پروژهاستفادهصنعتیازفاضالبشهری
درشــرکتپاالیشنفتاصفهانبارویکرد
کاهشآبآشامیدنیباظرفیتتصفیه750
مترمکعبپسابشهریدرساعتراهاندازی

شد.
معاون مهندسی و توسعه شرکت پاالیش نفت 

اصفهان افزود: این شرکت در جهت صیانت از منابع 
ملی و با توجه به بحران آب در اســتان اصفهان، به 
منظور مصرف بهینه از این آب، اســتفاده از پساب 
شهری را برای تولید آب صنعتی مورد نیاز، طراحی 

و اجرا کرده است.
سید مصطفی الهی گفت: بر اساس برنامه ریزی ها، 
انتقال و تصفیه پســاب شاهین شهر با همکاری دو 

شرکت داخلی در سه مرحله ساخت ایستگاه پمپاژ 
پســاب در محل تصفیه خانه، احــداث خط انتقال 
پســاب به پاالیشگاه و ساخت تصفیه خانه در محل 

این شرکت انجام گرفت.
وی گفــت: ایــن پروژه ظرف مــدت 24 ماه و 
صرف هزینه ای بالغ بر 100 میلیارد تومان اجرایی 

شده است.

احداث تصفیه خانه پساب شهری 
در شرکت پاالیش نفت اصفهان

زنجان- خبرنگار کیهان:
بابازسازیوترمیمبالغبر3کیلومتراز
انتقالآبمسیرینگجهبهمحمدآباد خط
شهرستانخدابنده،کمبودآبآشامیدنی
6روســتایتحتپوششمجتمعآبرسانی

آالچمنمرتفعشد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی 
استان زنجان با اعالم خبر فوق گفت: خط انتقال 
مســیر روســتاهای ینگجه و محمدآباد به دلیل 
فرسودگی و وجود انشعابات غیرمجاز مکرر دچار 
شکســتگی و قطعی آب می شــد که بیش از 3 
کیلومتر از خط انتقال این مسیر اصالح و بازسازی 
شد. رضا کابلی اعتبار هزینه شده در این پروژه را 
رقمی بالغ بر 285 میلیون تومان عنوان و تصریح 
کرد: برآورد هزینه اجرای پروژه توســط پیمانکار 
700 میلیون تومان بود که شــرکت با مشارکت 

اهالی این رقم را 60 درصد کاهش داد.
این مقام مســئول دلیل عمده قطعی آب در 
این مسیر را وجود انشعابات غیرمجاز و فرسودگی 
تاسیسات عنوان کرد. کابلی در ادامه یادآور شد: 
مجتمع آالچمن 30 روســتای شهرســتان های 
ایجــرود، خدابنده، ســلطانیه و زنجان را تحت 
پوشــش خود دارد که بیشــترین روستا شامل 
شهرستان های ایجرود با 17 روستا و خدابنده با 

10 روستا می باشد.
وی گفت: مجتمع آالچمن دارای 111 کیلومتر 
خط انتقال و 4 هزار و 800 مترمکعب مخزن است.

مدیرعامل شــرکت آبفار استان زنجان محل 
تامین آب مجتمع آبرســانی آالچمن را 5 رشته 
قنات و چشمه و 10 حلقه چاه اعالم کرد و افزود: 
بالغ بر 8 هزار مشــترک تحت پوشــش مجتمع 

آبرسانی آالچمن قرار دارد.

همدان - خبرنگار کیهان:
نمایندهولیفقیهدراستانوامامجمعه
همدانبابیاناینکهمدیراندستگاههای
اجراییبایدظرفیتنقدپذیریرادرخود
افزایشدهندگفت:بانقدسازندهمیتوان

شاهدرشدوتعالیجامعهبود.
آیت ا... حبیب ا... شعبانی در جمع خبرنگاران 
که به مناسبت هفته خبرنگار برگزار شد گفت: 
خبرنگاران بایــد در نقل  قول ها رعایت امانت را 
داشــته باشــند زیرا برخی از نقل قول ها دقیق 

نیست.
وی افزود: وظیفه خبرنگار آگاهی بخشی است 
از این رو آگاهی  بخشی نیازمند شجاعت در گفتار 

است که خبرنگار باید از آن برخوردار باشد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان تاکید کرد: 
خبرنــگاران باید موضوع مطالبه گری از مدیران 
را از طریــق خانه مطبوعــات پیگیری کنند تا 
مسئوالن با حضور در جمع آنها خود را موظف 

به پاسخگویی بدانند.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با 
اشاره به اینکه کمیته اقتصاد مقاومتی در دفتر 
امام جمعه همدان تشکیل شده است عنوان کرد: 
در این کمیته موانع در مشکالت تولید در استان 
شناسایی و برای حل آنها چاره اندیشی می شود.

آیت ا... شــعبانی خاطرنشان کرد: از طرح و 
ایده های خبرنگاران در مسائل اقتصادی، فرهنگی 
و آسیب های اجتماعی استقبال می شود تا بتوانیم 
با جمع آوری ایده ها، چالش ها و مشکالت جامعه 

حل شود.
در ادامه سرپرست روزنامه کیهان در همدان 
با بیان اینکه رسانه های استان از وضعیت مالی 
خوبی برخوردار نیستند افزود: متاسفانه گرفتن 
رپرتاژ از برخی ادارات موجب آن شده که مدیران 
تصور کنند که نباید به مشــکالت و نواقص آن 

بخش پرداخته شود.
غالمرضا فریدونی با بیان اینکه بستن دهان 

خبرنــگار با دادن رپرتاژ رســالت خبرنگاری را 
زیر ســوال می برد تاکید کرد: از رئیس جمهور 
 گرفته تا مدیران و مســئوالن باید پذیرای نقد 

باشند.
وی در بخش دیگری به مشکالت اقتصادی 
استان اشــاره کرد و گفت: متاسفانه در استان 
شاهد گرانی افسار گســیخته هستیم و کسی 
پاســخگوی آن نیست. چرا خبرنگار به جلسات 

تنظیم بازار دعوت نمی شود؟
سرپرست روزنامه کیهان در همدان با اشاره 
به اینکه گرانی در بخش مسکن در همدان، قابل 
مقایسه با هیچ جای کشور نیست ابراز داشت: چه 
کسی مسئول پاسخگویی به این مشکالت است؟
وی با ابراز نگرانی از وضعیت فرهنگی جامعه 
و عدم رعایت حجاب و هنجارشــکنی از سوی 
برخی هنجارشکنان، یادآور شد، باید دستگاه های 
انتظامی با هنجارشکنان برخورد الزم را داشته 

باشند.

امامجمعههمدان:

مدیران باید ظرفیت نقدپذیری داشته باشند
کمبود آب 6 روستای زنجان 

برطرف شد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860309008000031-98/3/18 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آوج تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رحیم نوری فرزند اهلل جان بشــماره شناسنامه 732 صادره از 
تهران در یک قطعه زمین دیمی به مســاحت 8942/60 مترمربع از قطعه 
دوم تفکیکی پالک 63 اصلی موســوم به قانقانلو بخش ده قزوین انتقالی 
ارثی بموجب سند شماره 69848-35/10/7 دفترخانه 17 قزوین از مالک 
رســمی آقای اهلل جان نوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/30  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/16
محمدتقی آب ساالن
رئیس ثبت اسناد و امالک آوج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139860309007000103 مورخه 1398/2/22 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملــک بوئین زهرا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای حمید اینانلودوقوز 
فرزند یداله به شــماره شناســنامه 472 صادره از بوئین زهرا در ششدانگ یک واحد دامداری 
و باغ به مســاحت 31510/22 متر مربع پالک فرعی از 32 اصلی واقع در بخش نه قزوین 
موسوم به مزرعه ممک خریداری از مالک رسمی آقای سعید کاویان راد و غیره محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/31                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/16
مسیب محمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک بوئین زهرا

م الف 52

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
 ۱۳۹۷۰۴۰۰۹۰۴۹۰۰۰۱۰۳/۱

بدینوســیله به وراث مرحوم محمود نادر پورشاد عبارتند از محسن- مجتبی- ابوالفضل- علی- محمد- 
سمیه شهرت همگی نادر پورشــاد به عنوان بدهکاران پرونده کالسه فوق به شماره بایگانی 9700147 
که برابر گزارش مامور اجرای ثبت بویین زهرا ابالغ اجرائیه ها با توجه به فوت آقای محمود نادر پورشــاد 
در آدرس های اعالمی مندرج در اجرائیه صادره از ســوی دفترخانه به شماره 139704184405000009 
مورخه 1397/10/26 به افراد مزبور ابالغ واقعی میســر نگردید فلذا ابالغ می گردد که برابر سند رسمی 
نکاحیه به شــماره 4171 مورخه 1396/10/22 دفترخانه اســناد رســمی ازدواج شــماره 85 دانسفهان 
بویین زهــرا از بابت مهریه مبلــغ دو میلیون ریال وجه نقد رایج جمهوری اســالمی ایران به خانم رقیه 
کشــتکار خان آبادی فرزند اسماعیل بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از جری تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالســه فوق در این اجراء مطرح 
می باشــد لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه مطابق تبصره دو ماده 113 قانون پنج ساله 
ششــم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشــور ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد، نسبت به  پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 

ضمنا مبلغ مهریه حسب درخواست بستانکار با توجه به شاخص تورم به قیمت روز تقویم خواهد شد.
کفیل واحد اجرای اسناد رسمی بویین زهرا- حسین زاده

مالف67

آگهی مزایده کالسه اجرایی ۹۷۰۰۲۹۹ 
اجرای اسناد رسمی سبزوار

بستانکار: اعظم فسنقری فرزند علی اصغر ساکن سبزوار
بدهکار: محمود رازقندی فرزند علی ساکن سبزوار

مورد مزایده و محل آن: یک دســتگاه خودروی ســواری پژو GLX 405 رنگ خاکستری 
مدل 1393 نوع ســوخت بنزین به شــماره موتور 475026 و شــماره شاسی 942098 و به 
شــماره پالک انتظامی ایران 11-578 ل 22 متعلق به مدیون و طبق نظر کارشناس رسمی 
دادگستری با مشخصات: اتاق، موتور و گیربکس سالم آماده به کار، داشبورد، درب، صندلی ها 
و لوازمات داخل اتاق ســالم میزان اســتهالک الســتیک ها پنجاه درصد سپر جلو شکسته 
می باشــد بیمه شخص ثالث ندارد که به مبلغ سیصدوشــصت میلیون ریال ارزیابی و قطعی 
شــده است لذا مزایده مذکور، از ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر در مورخ سه شنبه 1398/6/5 
روز سه شــنبه در محل شعبه اجرای ثبت اسناد ســبزوار واقع در سبزوار خیابان اسدآبادی، از 
طریق مزایده حضوری به فروش می رسد. مزایده از مبلغ سیصدو شصت میلیون ریال شروع 
) که مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال مستثنیات دین است( و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی سند انتقال و بدهی احتمالی و خالفی ماشین 
مذکور به عهده برنده مزایده اســت و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد، ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی اعالم گردد، مزایــده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. )98/100/2980(
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1398/5/16

رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار - علی آب باریکی

حصر وراثت
خانم نرگس کرمی به شــماره ملی 3979791424 به شــرح دادخواســت تقدیمی به کالســه
 132-1-98 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حجت اهلل کرمی به شماره شناســنامه 9 در تاریخ 1398/2/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و وارث حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نرگس کرمی شماره ملی 3979791424 
تاریخ تولد 1342/1/3 صادره از تویســرکان نسبت با متوفی همسر 2- بهجت کرمی شماره ملی 
3979037096 تاریخ تولد 1354/12/5 صادره از تویســرکان نســبت بــا متوفی فرزند 3- ابجد 
کرمی شــماره ملی 3979037541 تاریخ تولد 1356/6/9 صادره از تویســرکان نسبت با متوفی 
فرزند 4- سمیه کرمی شماره ملی 0074284401 تاریخ تولد 1361/6/10 صادره از تهران نسبت 
با متوفی فرزند 5- محســن کرمی شــماره ملی 0074599348 تاریخ تولد 1364/2/1 صادره از 
تهران نســبت با متوفی فرزند 6- جهان کرمی شماره ملی 3979013200 تاریخ تولد 1313/3/4 

صادره از تویسرکان نسبت با متوفی مادر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعبه ۱ شورای حل اختالف بخش آفتاب

حصر وراثت
خانم طاهره رضایی فراهانی به شــماره ملی 6649804258 به شــرح دادخواســت تقدیمی به 
کالســه 204-1-98 از این شــعبه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان حمیدرضا شکری جوشقانی به شماره شناسنامه 156 در تاریخ 1398/4/4 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وارث حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- طاهره رضایی 
فراهانی شــماره ملی 6649804258 تاریخ تولد: 1351/3/1 صادره از کهریزک نسبت با متوفی 
همسر 2- فاطمه شکری جوشــقانی شماره ملی 0480118590 تاریخ تولد: 1368/9/29 صادره 
از شــهرری نسبت با متوفی: فرزند 3- فریده شکری جوشقانی شماره ملی 6640010313 تاریخ 

تولد 1372/4/3 صادره از کهریزک نسبت با متوفی فرزند.  
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
شعبه ۱ شورای حل اختالف بخش آفتاب

مالف944

مالف926

گواهی حصر وراثت
خانم شمســی احمدی زرنــه فرزند جانی و به شــماره ملی 6169968771 
به اســتناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشــت ورثه، درخواستی به شماره 
103/98 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان کوکب 
میرزایی به شماره ملی 8-996552-616 در تاریخ 1398/4/31 درگذشته و 
ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شمسی احمدی زرنه فرزند جانی 

شماره ملی 6169968771 نسبت با متوفی فرزند.
اینک با تشــریفات درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهــی می نماید تا 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه اول زرنه
حصر وراثت بخش زرنه/ حشمت اسدیان پور

رونوشت برابر با اصل است/ شــعبه حقوقی سازشی شعبه 
زرنه- ضیاء نادری

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139860317007001787 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی  و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه ابوعلی نژاد فرزند عوض بشناسنامه 2223 
و شــماره ملی 1860373267 صادره از بهبهان در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
20/59 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 6677/276 اصلی واقع در بخش یک بهبهان 
خریداری از مالک رســمی محمود و جهانگیر و غالمرضا شهرتین ابوعلی نژاد احراز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/16                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/30
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

آگهی تغییرات شرکت ارس تابان سهامی خاص
به شماره ثبت ۲۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۴۸۷۹۵

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف( 
تعیین سمت مدیران: 1- آقای رضا پرکاوسی به شماره 2141981085 به عنوان رئیس 
هئت مدیره 2- آقای وحید پرکاوسی به شماره ملی 2140287290 به عنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره 3- آقای ابراهیم پرکاوســی به شماره ملی 2142186815 به عنوان عضو 
هیئت مدیره و مدیرعامل 4- آقای امین پرکاوسی به شماره ملی 2130015077 به عنوان 
عضو هیئت مدیره 5- آقای کیارش روحانی شهرستانی به شماره ملی 0069509263 
به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای بقیه دوره هیئت مدیره )تا تاریخ 1399/10/22( 
انتخاب گردیدند. ب( تعیین دارندگان حق امضاء: همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، عقود اسالمی و قراردادها با امضای مشترک 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد و نامه های عادی و اداری با امضای 

منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل شناسه آگهی )550226(

 آگهی تغییرات شرکت دشت آوران سازه نارنجستان سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۷۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۳۶۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت 
در واحد ثبتی بابلســر به آدرس به : اســتان مازندران، شهرســتان بابلسر، بخش مرکزی، شهر 
بابلســر، امام خمینی، خیابان شهید اسرافیل کهن)شــریفی 3(، بلوار شهید شریفی، پالک 13، 
طبقه همکف کد پســتی 4741743885 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح فوق 

اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بابلسر  شناسه آگهی:552496

آگهی تغییرات شرکت پخش پردیس صدف سهامی خاص 
به شماره ثبت ۵۱۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۰۸۴۰

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1398/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
1- محل شرکت در واحد ثبتی قائم شهر به آدرس استان مازندران شهرستان قائم شهر بخش مرکزی 
شهر قائم شهر محله شیرگاه بلوار آیت اهلل صالحی مازندرانی بن بست البرز 106 ]مهری[ پالک 0 طبقه 

دوم کدپستی 4761816443 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر شناسه آگهی:552498

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
شرکت تعاونی کشاورزی تولیدکنندگان پسته رفسنجان )شماره ثبت ۷۲(

)نوبت دوم(
بدینوســیله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی کشاورزی تولیدکنندگان پسته رفسنجان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی شــرکت که راس ساعت 17 عصر روز چهارشــنبه مورخ 98/5/30 در محل رفسنجان، خیابان شرکت پسته 

دفتر شرکت تعاونی تشکیل می گردد حضور یابند.
دستور کار جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره 2- قرائت گزارش حسابرسی سال 97، 3- قرائت گزارش بازرس و 

تصویب صورت های مالی سال 97، 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
ضمنا اعضایی که به هر دلیل قادر به حضور در جلســه مجمع عمومی فوق نمی باشــند و قصد دادن وکالت را دارند بایستی 
حداکثر تا 24 ســاعت قبل از مجمع عمومی مذکور به همراه وکیل مورد نظر به محل دفتر شــرکت تعاونی مراجعه و فرم 
وکالت را تکمیل و دریافت نمایند. الزم به ذکر است به غیر از وکالتنامه های فوق الذکر و رسمی، وکالتنامه دیگری پذیرفته 
نیست و هر عضو حداکثر وکالت سه عضو را می تواند بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها وکالت یک عضو را می تواند بپذیرد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی تولیدکنندگان پسته رفسنجان

تاریخ انتشار: 98/5/16

رونوشت آگهی حصر وراثت
زاده دارای شناسنامه شماره 2960056272 به شــرح دادخواست به کالسه 980473 از  آقای ســعید محمد
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان افشین مکاری بشناسنامه 
2378 در تاریخ 98/3/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد 
مکاری ف افشین ش ش 2960615239 ت ت 1380 صادره از میاندوآب پسر متوفی 2- لیال رضاپور خیرآباد 
ف بهلول ش ش 3056 ت ت 1355 صادره از میاندوآب همســر متوفی 3- بستی آقائی ف عبداالحد ش ش 
1144 ت ت 1325 صادره از میاندوآب مادر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
خلیل نقی پور- رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/8/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت 
مدیره اختیارات در ماده 39 اساســنامه را به شــرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اجرای 
مصوبات مجامع و هیئت مدیره. - اســتخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه مأموران، معاونین، 
کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و کارانه و ترفیع و تنبیه و تعیین 
سایر شرایط استخدام براساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی و معارفیت و خروج آنها 
از خدمت و مرخصی و بازنشســتگی طبق آیین نامــه مصوب هیئت مدیره و مجمع عمومی. 
- پرداخت مخارج و هزینه های جاری شــرکت. - انجام هزینه های ســرمایه ای در چارچوب 
آیین نامه معامالت. - تنظیم بودجه ســاالنه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه ای براساس 
برنامه زمان بندی پروژه ها و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی. - افتتاح حســاب 
به نام شــرکت نزد بانک ها و مؤسســات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاء های مجاز 
شرکت. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و 
هزینه های متعلقه. - پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب های شرکت نزد بانک ها 
و مؤسسات و واخواست این گونه اوراق. - اعزام مأموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از 
مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور با اخذ مجوزهای الزم. - دریافت اعتبار به هر مبلغ 
و یا وام از بانک ها با تصویب هیئت مدیره. - اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از هر 
دعوای حقوقی و جزائی اقامه شــده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های 
اختصاصی و عمومی، در جهت اســتیفاء یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از 
شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، مدیرعامل و اعضای هیئت 
مدیره کارکنان در اجرای وظایف امور مرتبط با شرکت، چه جزائي و چه حقوقی، در هر یک 
از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت اســتیفای حقوق مذکور یا حق حضور و مراجعه به 

مقامات انتظامی، قطعات تحقیق و اســتیفاء کلیه اختیارات مورد نیاز در دســترس از آغاز تا 
اتمام از جمله حضور در جلســات اعالم اراده و نظر، درخواســت پژوهش، فرجام، واخواهی و 
اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و 
اعالم جعل و تعیین جاعل و یا حق امضاء قراردادهای حاوی شــط داوری و توافقنامه داوری 
جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجراء 
حکــم نهایی و قطعی داور و درخواســت تخلیه و خلع یــد و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، 
درخواســت ضرر و زیان و صدور دستور الزم االجرا )اجرائیه( و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار 
و اموال بدهکار و درخواســت توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده 
در مقابل طلب شرکت و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها و تأمین خواسته و تأمین ضرر 
و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر. - انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه 
با موضوع فعالیت شــرکت در چارچوب آیین نامه های مصوب هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم 
صورت حساب های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارایی و دیون شرکت 
و گزارش آن به هیئت مدیره. - اعطای هرگونه وام از محل منابع شــرکت به کلیه پرســنل 
شرکت با تصویب هیئت مدیره. - ارائه گزارش کلیه معامالت موضوع ماده 129 قانون تجارت 
به هیئت مدیره. - مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را 
با مسئولیت خود به مدیران و یا رؤسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید. - سایر اختیارات 

پیش بینی نشده در صورت لزوم با تصویب هیئت مدیره تفویض خواهد شد.

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

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و صنعتی استوکاژ سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱۸۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۸۹ 

متن آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالســه 9700042 و 9700043 شــش دانگ یک بــاب آپارتمان دارای پالک 
915/11631 )یازده هزار و ششــصد و ســی و یک فرعی از نهصد و پانزده( واقع در عبدامام گناوه بخش 
شــش بوشهر در صفحه 359 دفتر جلد 264 ذیل ثبت 32944 به نام آقای امراله صفوی ثبت و صادر شده 
است، و به موجب سند قطعی شماره 10775 مورخ 94/2/29 دفتر 69 گناوه به آقای علیرضا صفوی انتقال 
گردیده و طبق اســناد رهنی شماره 21816- 94/6/24 دفتر 94 گناوه در قبال مبلغ 1/800/000/000  و 
به موجب سند رهنی شماره 26627 مورخ 95/5/21 همان دفترخانه در قبال مبلغ 410/000/000 ریال در 
رهن شرکت تعاونی اعتباری ثامن االئمه قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1/921/650/000 
ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 88/65 متر مربع اعیانی با قدمت حدودا 13 سال می باشد: مشخصات 
ســاخت: واقع در طبقه دوم یک مجتمع تجاری  مســکونی دارای هشت واحد مسکونی با اسکلت فلزی و 
ســقف تیرچه بلوک، پوشش نهایی داخلی گچ همراه با گچبری، آشــپزخانه اپن، دوخوابه درب و پنجره ها 
فلزی با امتیاز شــهری آب و برق و تلفن می باشــد. که به موجب گزارش مامور اجرا خانم کریمه رجبی در 
آن سکونت دارد حدود و مشخصات شماال به شماال دیوار مشترک به طول 3/82 متر به آپارتمان مسکونی 
قطعه 19 شرقا در سه قسمت اول دیوار به دیوار است به طول 16/56 متر به پالک 915/6883 دوم دیوار 
به دیوار است به طول 3 سانتی متر به فضای پیاده رو خیابان سوم دیواری است به طول 1/17 متر به فضای 
پیاده رو خیابان جنوبا در هفت قســمت اول دیوار و پنجره اســت به طول 41 ســانتی متر به فضای پیاده رو 
خیابان دوم دیوار و پنجره است به طول 67 سانتی متر به فضای پیاده رو خیابان سوم دیوار و پنجره است به 
طول 67 ســانتی متر به فضای پیاده رو خیابان، چهارم دیوار و پنجره است به طول 71 سانتی متر به فضای 
پیاده رو خیابان پنجم دیوار و پنجره اســت  به طول 78 ســانتی متر به فضای پیاده رو خیابان ششم دیوار و 
پنجره اســت به طول 41 سانتی متر به فضای پیاده  رو خیابان هفتم دیوار و پنجره است به طول 1/05 متر 
به فضای پیاده  رو خیابان غربا در یازده قســمت که قسمت های ششم و دهم آن شمالی، قسمت های سوم 
و هشــتم آن جنوبی است اول دیواری است مشــترک به طول 1/15 متر به آپارتمان مسکونی قطعه 21 
دوم دیواری اســت مشترک به طول 3/65 متر به آپارتمان مسکونی قطعه 21 سوم دیواری است مشترک 
به طول 1/13 متر به آپارتمان مسکونی قطعه 21 چهارم دیوار و پنجره است به طول 2/71 متر به نورگیر 
پنجم دیواری است مشترک به طول 2/80 متر به آپارتمان مسکونی قطعه 21 ششم دیوار و پنجره است به 
طول 50 ســانتی متر به نورگیر هفتم دیوار وپنجره است به طول 3/38 متر به نورگیر هشتم دیوار و پنجره 
اســت به طول 50 سانتی متر به نورگیر نهم دیواری است مشترک به طول 2/26 متر به آپارتمان مسکونی 
قطعه 21 دهم درب و دیوار اســت به طول 1/30 متر به راهرو یازدهم دیواریســت به طول 2/80 متر به 
راهرو. عرصه ملک پاســاژ طلق پالک 1192 فرعی از 915 اصلی به مســاحت 332 متر مربع که مطابق 
صورت مجلس تفکیکی با شماره رایانه139320424001000166 مورخ 93/8/3 اجرای مقررات شده است. 
آدرس: گناوه خیابان بسیج روبروی پاساژ امام علی)ع( داخل کوچه بعد از مغازه ها درب ورودی مجتمع طبقه 
دوم دومین واحد ســمت راست. پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 98/6/6 در اداره ثبت 
اســناد و  امالک شهرســتان گناوه واقع در گناوه بلوار امام علی)ع( جنب دانشگاه پیام نور از طریق مزایده 
به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 1/921/650/000 ریال ) یک میلیارد و نهصد و بیست و یک میلیون و 
ششــصد و پنجاه هزار ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و با حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آن ها باشــد و نیز بدهی  های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشــده 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.
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بــــه اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ
 1397/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان 
سال مالی منتهی به 97/9/30 به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی 
مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 به عنوان بازرس اصلی 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت معدن فرآور 
امداد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۰۴۵ 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۲۱۰۰

آگهی تغییرات شرکت بیمه نگین سبز خزر سهامی خاص به 
شماره ثبت ۲۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۰۰

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل 
شــرکت در واحد ثبتی تنکابن به آدرس اســتان مازندران، شهرستان تنکابن، بخش مرکزی، شهر 
تنکابن، بازار، میدان تختی، خیابان تختی شمالی، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 4681994514 

تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن شناسه آگهی )554048(

متن آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9600193 شــش دانگ یک باب آپارتمان دارای پالک 915/9152)نه 
هزار و یکصدوپنجاه و دو فرعی از نهصدوپانزده( واقع در عبدامام گناوه بخش شــش بوشهر به نام آقای 
عبدالکریم رحمن پور ثبت و صادر شده است سپس طبق سند رهنی شماره 20468-94/3/23 دفترخانه 
94 گناوه در قبال مبلغ 1/971/000/000 ریال در رهن تعاونی اعتبار ثامن االئمه قرار گرفته و طبق نظر 
کارشناس رسمی به مبلغ 1/971/900/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 93/9مترمربع اعیانی 
شامل یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع تجاری- مسکونی، فاقد پارکینگ می باشد. اسکلت 
بنا بتنی با پوشش سقف تیرچه بلوک و نمای خارجی سرامیک می باشد. مجتمع دارای یک آسانسور بوده 
با قدمت حدودا 7سال و دارای انشعابات آب و برق می باشد. حدود و مشخصات شماال به طول 8/41 متر 
دیواری است به فضای پالک 915/446 شرقا اول به طول 5 متردوم که شمالی است به طول1/20متر 
در و دیواریست به نورگیر مشاعی سوم به طول 4/75متر دیوار اشتراکی است با پالک 915/9153 جنوبا 
اول به طول2/79متردوم که شــرقی اســت به طول 1/25متر در ودیواریست به راهرو مشاعی سوم به 
طول 4/33 متر دیوار اشتراکی است با پالک 915/9156 چهارم که غربی است به طول 1/40متر پنجم 
به طول 2/70متر دیوار و پنجره و جاکولری اســت به نورگیر مشــاعی. غربا به طول 9/73 متر دیوار به 
دیوار پالک 915/1248.این پالک راه دسترسی و حق استفاده از کف نورگیر مشاعی واقع در قسمت اول 
ضلع شــرقی را دارد. با حفظ حقوق ارتفاقی پالک915/4133 و باحق استفاده از مشاعات و مشترکات و 
قدرالسهم از مالکیت عرصه مشاعی و مشترکات طبق قانون و آیین نامه تملک آپارتمان ها. آدرس: گناوه 
خیابان پاسداران، بین چهار راه پاسداران و چهار راه طالقانی. پالک فوق از ساعت 9 الی12 روز سه شنبه 
مورخ 98/6/5 در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه واقع در گناوه بلوار امام علی)ع( جنب دانشگاه 
پیام نور از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ 1/971/900/000 ریال )یک میلیارد و نهصد و 
هفتاد ویک میلیون و نهصد هزار ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزاید دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 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 شد 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:98/5/16                                                                      تاریخ مزایده: 98/6/5
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