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دو شنبه  26اردیبهشت 1401

 14شوال  16 1443می 2022

رونوشت آ گهی حصروراثت
آقایسلطانتمیمیفرزندمبارکبهش.م3569528091بهشرحدادخواستبه کالسه1400/1054مورخه1401/2/24ازاینشورا
درخواست گواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحداده کهشادروانمبارکتمیمیفرزندعبداهللبهش.م3569522733
در تاریخ  1400/11/13اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
-1مریم مبارکی پور فرزند ابراهیم به ش.م  3560039274دخترمتوفی
-2صفیه مبارکی پور فرزند مبارک به ش.م  3560186757دخترمتوفی
-3عزیزه تمیمی فرزند مبارک به ش.م  3560322812دخترمتوفی
 -4فاطمه مبارکی فرزند مبارک به ش.م  3569844900دخترمتوفی
 -5سمیه مبارکی فرزند مبارک به ش.م  3560128366دخترمتوفی
-6عایشه تمیمی فرزند مبارک به ش.م  3560222656دخترمتوفی
 -7سلطان تمیمی فرزند مبارک به ش.م  3569528091دخترمتوفی
 -8فاطمه جمالی فرزند مبارک به ش.م  3569527311همسرمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک نوبت آ گهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/2/26 :
شعبه یک حوزه قضائیه عسلویه
=========================================================================
برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له
صندوق مهر امام رضا (ع) بوشهر به نشانی بوشهر سه راه عاشوری خیابان فرودگاه صندوق مهر امام رضا (ع)
مشخصات محکوم علیه
فیصل حیدری فرزند گرگعلی به نشانی مجهولالمکان
محکوم به
به موجب دادنامه شماره  89/296مورخ  89/6/13شورای حل اختالف شعبه دوم حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به
پرداخت مبلغ  9/990/833ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه اصل
بدهی از تاریخ تقدیم دادخواست  89/2/6لغایت اجرای حکم و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قرارداد در حق و به نفع
خواهان صادر و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت پرداخت گردد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
 -1پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
-2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
 -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه
نداند باید ظرف مهلت (ده روز) صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و ا گر مالی ندارد صریحا اعالم 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 خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارائی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی
از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از  61روز تا  6ماه محکوم خواهید شد.
-3عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده  34قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون
آئین دادرسی مدنی مصوب  79/1/21و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان  1377که ظهر
برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف دشتی
عباس عمادپور
=========================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حسین شریف نیا به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاءشده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین پال ک 9147
فرعی از  599فرعی از  356فرعی از  184اصلی واقع در بخش  10مشهد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است .با بررسی
سیستم جامع امال ک معلوم شد ششدانگ سندمالکیت اولیه ذیل ثبت  170947صفحه  126دفتر  95ثبت و سند مالکیت
دفترچهای به شماره  628339صادر و تسلیم شده است .سپس به موجب سند شماره  039مورخ  1396/3/24دفترخانه 357
مشهد در رهن بانک رفاه کارگران شعبه بلوار سجاد مشهد قرار گرفته است .سیستم جامع امال ک بیش از این حکایتی ندارد.
لذا به استناد مفاد ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آ گهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آ گهی
معامله انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آ گهی اعتراض
کتبی خود را پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم
آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار-1401/2/26 :مالف 381
هادی ریحانی
رئیس ثبت اسناد و امال ک منطقه  6مشهد
=========================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظربهاینکهآقایحسینشریفنیابهاستناددوبرگاستشهادیه گواهیامضاءشدهمنظمبهتقاضای کتبیجهت دریافتسند
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین پال ک  9148فرعی
از  599فرعی از  356فرعی از  184اصلی واقع در بخش  10مشهد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است .با بررسی سیستم
جامع امال ک معلوم شد ششدانگ سندمالکیت اولیه ذیل ثبت 23826صفحه  341دفتر  119ثبت و سند مالکیت دفترچهای
به شماره  628340صادر و تسلیم شده است .سپس به موجب سند شماره  4039مورخ  1396/3/24دفترخانه  357مشهد
در رهن بانک رفاه کارگران شعبه بلوار سجاد مشهد قرار گرفته است .سیستم جامع امال ک بیش از این حکایتی ندارد .لذا
به استناد مفاد ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آ گهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آ گهی
معامله انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آ گهی اعتراض
کتبی خود را پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم
آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار-1401/2/26 :مالف 382
هادی ریحانی
رئیس ثبت اسناد و امال ک منطقه  6مشهد
=========================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
مالک خانم حله خلف مطوری که به موجب دو برگ استشهاد محلی گواهی شده در دفترخانه  13آبادان مدعی میباشد
که سند مالکیت به شماره /99 677198ه به شماره دفترالکترونیک  140020317003010334مربوط به ششدانگ پال ک
 2290/43بخش  3آبادان به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت نمودهاند .لذا در اجرای تبصره
یک اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تا هرکس که مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت مذکور
در نزد خود میباشد از تاریخ انتشار آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند
خریداری به این اداره اعالم نمایید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر و سند مالکیت مفقود شده از
درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
مالف 1/65
تاریخ انتشار1401/2/26 :
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آبادان
محسن حصاوی
=========================================================================
برگ اجرائیه
شماره پرونده99/381 :
مشخصات محکوم له
آصف دهقان
نشانی عسلویه خ گلستان جنب اداره گاز شرکت افق جهان
مشخصات محکوم علیه
غالم آموزگار مجهولالمکان
محکوم به
طبق دادنامه شماره  1400/108مورخ  1400/2/27محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  110/000/000ریال معادل
یازده میلیون تومان و اصل خواسته به انضمام مبلغ  3/970/000ریال هزینههای دادرسی و هزینه تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم
دادخواست مورخ  99/6/1تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مینماید.
تاریخ انتشار1401/2/26:
شعبه دو حوزه حقوقی عسلویه
=========================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
خانم رقیه رمضانی با ارائه استشهادیه شماره 1401/2/25- 8932تنظیمی دفترخانه  -371آمل طی درخواست مورخ
 1401/2/21-1401/6860تقاضای صدور سند مالکیت المثنی  496621ششدانگ پال ک شماره  356فرعی از  -48اصلی
واقع در بخش  9ثبت آمل که در صفحه  -جلد  -ذیل شماره  -ثبت گردیده و در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است و
طی سند رهنی شماره  1399/5/14 ،30518-19-20دفترخانه 35آمل در رهن بانک ملی قرار دارد که در اجرای ماده 120
اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آ گهی در روزنامه کثیر االنتشار در یک نوبت می گردد چنانچه اشخاصی
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آ گهی اعتراض خود
را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد
و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت
المثنی به نام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار1401/2/26 :
فیض اله ذبیحی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک آمل
=========================================================================
آ گهی حصروراثت
خانمفرزانهشهرتشیرمهدفرزندقدرتالهبهش.ش1920026266صادرهاز اندیمشکدرخواستیبهخواستهصدور گواهی
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم قدرت اله شهرت شیرمهد به ش.ش 1930268920صادره اندیمشک در
تاریخ  1401/1/1در بخش الوار اقامتگاه خود فوت ورثه اش عبارتند از:
-1متقاضی فرزانه شیرمهد به کدملی  1920026266دخترمتوفی
-2فخرالدین شیرمهد به کدملی  1920142835پسرمتوفی
-3رنگینه هکی کدملی  1930280971همسر متوفی میباشد و غیر از افراد فوقالذکر ورثه قانونی دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آ گهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سری و رسمی که بعد
از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف الوار گرمسیری
حسن سپه وند
=========================================================================
رونوشت آ گهی حصروراثت
آقایعلیصارمیدارایش.ش623بهشرحدادخواستبه کالسه100255ش/5حاز اینشورادرخواست گواهیحصروراثت
نمودهوچنینتوضیحداده کهشادروانرهاصارمیبهش.ش3722406978سنندجدر تاریخ1401/2/11در اقامتگاهدائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :پدر-مادر
 -1علی صارمی فرزند عزیز به ش.ش  623پدرمتوفی
 -2چیمن سرخشتی فرزند عمر به ش.ش  1مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده  362قانون امور حسبی را در یک نوبت آ گهی مینماید
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد.
ایوبی
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان مهاباد
=========================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقایابراهیمرضازهیفرزنددوستمحمدباتسلیمدوبرگاستشهادمحلی کهبهامضاءشهودو گواهیدفترخانهاسنادرسمی
شماره  119سراوان رسیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  52863/75مترمربع
پال ک  296فرعی از -17اصلی واقع در روستای ناصرآباد سوران جزء قطعه  1از بخش  8بلوچستان شهرستان سراوان مورد
ثبت  7040صفحه  570جلد  4دفتر امال ک به نام آقای ابراهیم رضازهی فرزند دوست محمد صادر و تسلیم گردیده که به علت
جابجایی اثاث منزل مفقود گردیده است .درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده
 120آئین نامه ثبت در یک نوبت آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت
به ملک مرقوم میباشد از تاریخ نشر این آ گهی ظرف  10روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سندمالکیت یا سند معامله به این
اداره اعالم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور نرسیدن واخواهی و یا در صورت
اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود نسبت به صدور سندمالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/2/26:
مالف 102
غالمرضا نورا
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان سراوان
=========================================================================
آ گهی فقدان سند
خانم راضیه مستقیمی نژاد به وکالت از طرف آقای محمدحسن مستقیمی نژاد طبق وکالت نامه شماره 1401/2/19-49259
با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه  285شوشتر مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پال ک  12/9888واقع
در بخش 5شوشتر در صفحه  166دفتر جلد  133ذیل ثبت  19259بنام آقای محمدحسن مستقیمی نژاد ثبت و سند مالکیت
صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت
مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آ گهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد
می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آ گهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و در غیر این صورت پس از
سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
مالف 15/360
منصور قنبری نیا
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شوشتر
=========================================================================
آ گهی فقدان سند
آقای حسن عسا کره با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه  296ماهشهر مدعی است که سندمالکیت ششدانگ
پال ک  1/19445واقع در بخش  6بنام ایشان ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده
لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آ گهی میشود که هر
کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آ گهی
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت
المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
مالف 16/29
کفیل ثبت شهرستان ماهشهر-خاضعی
=========================================================================

آ گهی

سال سیوهفتم
شماره 10313

پایان انتظار  ۱۰ساله  /مطالبه دیرین و بحق کهریزک محقق شد
طرح اتصال خط لوله آب شرب کهریزک به رینگ شهید آوینی (سد ماملو) اجرا شد.
علی کلهر  ،شهردار کهریزک در گفتوگو با خبرنگار رسالت اظهار داشت :در راستای بهبود
کیفیتآبآشاميدنیبخش کهریزک،باپیگیریحمیدزمانیمعاوناستاندارتهرانوفرماندار
ویژهشهرستانریوحمایتمحسنمنصوریاستاندارتهران،امینباباییبخشدار کهریزک،
حجتاالسالمعبدالعلیاستیریامامجمعهباقرشهر،پیرسراییرئیسحوزهقضایی،ادار ه کل
اطالعات جنوب تهران ،قضاتلو شهردار باقرشهر و حقیقی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
آ گهی مزایده دوم
به موجب پرونده اجرایی کالسه  0000849حکم به فروش اموال ذیل صادر گردیده است که اموال مذکور کارشناسی و
طی مزایده به فروش می رسد.
نظریه کارشناسی به شرح ذیل است:
-1مال مورد مزایده یکباب منزل مسکونی به شماره پال ک  9/660بخش  4اندیمشک واقع در اندیمشک کوی شهدا خیابان
شهید سروندی بلوار پاسداران کوچه ام البنین پال ک  26میباشد.
ملک مورد نظر عرصه  98مترمربع و اعیان 80مترمربع با قدمت بیش از  30سال با اسکلت آجری و سقف تیرآهن و طاق ضربی
دارای یک اتاق -یک مغازه غیرتجاری-پذیرایی-آشپزخانه-حیاط ماشین رو -سرویس بهداشتی و اشترا ک آب و برق و گاز
میباشد و ملک موصوف غیرقابل تفکیک میباشد.
با توجه به موارد فوق ارزش ششدانگ ملک مورد نظر به مبلغ  4/100/000/000ریال معادل (چهارصد ده میلیون تومان
میباشد)
-2یک عدد کولر گازی دو تیکه sanyoکه قسمت مشخصات فنی آن مخدوش که پنل آن نیز تعویضی و محصول شرکت
 general cool-heatمدل  30GW-GNRساخت کشور  THAILAND TECHNOLIGYکه با توجه به مدل و وضعیت
موجود قیمت پایه کولر گازی به مبلغ  40/000/000ریال معادل چهارمیلیون تومان میباشد.
-3مالموردمزایدهیکدستگاهوانتپرایدبهشمارهانتظامی513م51ایران24تیپ151مدل1393شمارهموتور 5187537
و شماره شاسی  NAS451100E4926254به رنگ سفید روغنی  4سیلندر تعداد محور  2و تعداد چرخ  4ظرفیت جمعا 1510
کیلوگرم و کارکرد  151200وضعیت اتاق و شاسی مستعمل سالم وضعیت موتور مستعمل سالم وضعیت فرمان و سیستم تعلیق و
جلوبندی مستعمل سالم ضمنا درب جلوی سمت راست و هر دو گلگیر عقب سر گلگیر جلوی چپ رنگ دارد درب صندوق عقب
فرورفتگی نقطه ای دارد فاقد سیستم صوتی است.
قیمت پایه کارشناسی مبلغ  1/070/000/000یک میلیارد و هفتاد میلیون ریال ارزیابی میگردد.
-4مال مورد مزایده :یک دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی  851/15762سیستم سحر تیپ  CC150مدل  1395شماره
موتور  0149N2G438674شماره تنه  N2G150C9553521به رنگ مشکی تعداد سیلندر  1تعداد چرخ  2ظرفیت دو نفر
وضعیت تنه سالم وضعیت موتور سالم وضعیت فرمان و سیستم تعلیق و جلوبندی سالم میباشد.
قیمت کارشناسی مبلغ  220/000/000دویست و بیست میلیون ریال ارزیابی میگردد.
بنابراین جمع کل اموال مورد ارزیابی مبلغ  5/430/000/000پنج میلیارد و چهارصد و سی میلیون ریال میباشد.
بدینوسیله به اطالع شرکت کنندگان در مزایده می رساند روز دوشنبه مورخ  1401/3/16ساعت  8الی  12ظهر در دادگستری
اندیمشک اجرای احکام مدنی حاضر شوید طالبین جهت اطالع بیشتر میتوانند در اوقات اداری به اجرای احکام مدنی
مراجعه نمایند.برنده مزایده کسی است که در مزایده باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .ضمنا می بایست ده درصد از قیمت
پیشنهادی از ناحیه برنده در همان روز پرداخت گردد هزینه نقل و انتقال و غیره برعهده برنده مزایده است مزایده راس
ساعت  8صبح روز موعود در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اندیمشک شروع و در راس ساعت دوازده
همان روز خاتمه می یابد.
قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه  1اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اندیمشک-محسن آریامقدم
=========================================================================

آ گهی دعوت بستانکاران و بدهکاران
و سایر اشخاص مرتبط به اموال شرکت
ورشکسته کشت وصنعت دز دشت (تکین)
به شماره ثبت  649دزفول
(نوبت دوم)

در اجرای ماده  24قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و همچنین ماده  4نظامنامه امور
ورشکستگیبهعمومبستانکارانوبدهکارانوسایراشخاص کهاموالیاز اموالشرکت
ورشکسته کهحکمورشکستگیآنبهموجبدادنامهشماره140037390010676580
مورخه  1400/12/21از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان
دزفول صادر و تاریخ توقف آن  1390/4/12تعیین شده در اختیار دارند به شرح زیر
اعالم می گردد :
 -1کلیه بستانکاران و اشخاصی که هرگونه ادعا از ورشکسته فوق دارند باید اصل و یا
تصویرمصدقمدارکخودراظرفمهلتهایذیلبهدفترشعبهچهارمدادگاهعمومی
حقوقی دزفول تسلیم نمایند .مدت ارسال مدارک بستانکاران مقیم دزفول یک ماه و
سایر نقاط ایران دو ماه و در کشورهای بیگانه سه ماه می باشد.
 -2کسانی که به ورشکسته نامبرده بدهی دارند ،ظرف مدت مذکور خود را معرفی و
بدهی خود را به صندوق سپرده دادگستری دزفول واریز نمایند.
-3کسانی کهبههرعنواناموالورشکستهنامبردهرادر اختیار دارند،مکلفندظرفمدت
دو ماه مذکور همان اموال را تحت اختیار محکمه گذاشته وگرنه هرگونه حقی نسبت به
آن دارند از آنان سلب خواهد شد ،مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.

مدیر تصفیه شرکت ورشکسته کشت و صنعت دز دشت
احمد هادی نژاد

تاریخ انتشار  1401/2/26خ ش 1401/2/26

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سیمین سهام خمسه (سهامی خاص) به شماره ثبت 6502

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سیمین سهام خمسه (سهامی
خاص) دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در
روز پنجشنبه مورخ  1401/3/6راس ساعت  16در محل قانونی شرکت واقع در زنجان
سعدیشمالیروبرویبانک کشاورزیساختماناروینطبقه4واحد11تشکیلخواهد
شد خواهشمند است راس ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1گزارش هیات مدیره
 -2گزارش بازرس قانونی
 -3بحث و بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1400/12/29
 -4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 -5انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

هیات مدیره شرکت سیمین سهام خمسه

تاریخ انتشار  1401/2/26خ ش 1401/2/26

آ گهی دعوت سهامداران شرکت
پرشیا صنعت شرق (سهامی خاص)
به شماره ثبت 211234و شناسه ملی 10102526970
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه که در روز شنبه مورخ  1401/3/7ساعت  9صبح در آدرس  :تهران،
میدان ولیعصر  ،خیابان شهید استاد نجات الهی  ،خیابان ارا ک  ،پال ک  ، 46طبقه سوم ،
کدپستی  1598944615تشکیل می گردد  ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه
 -2انتخاب و تعیین سمت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
 -3تعیین وضعیت حق امضاء
 -4انتخاب بازرسین
 -5سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.

منطقه  ۶تهران و مسئوالن و مدیران پر تالش شرکت آب و فاضالب کهریزک ،اتصال خط لوله
آب شرب کهریزک به رینگ شهید آوینی (سد ماملو) انجام شد .وی اجرای این طرح آبرسانی
را یکی از مهمترین ارکان توسعه شهر عنوان کرد و از تمام مسئوالنی که جهت اجرای این پروژه
مشارکت داشتند ،قدردانی کرد.
شهردار کهریزک در پایان تصریح کرد :آرامش مردم را رسالت و وظیفه اصلی خودمان
میدانیم.
تاسیس شرکت سهامی خاص مهراز متین عمران درتاریخ  1401/01/30به شماره ثبت  13839به شناسه ملی  14011046432ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام و عرضه کلیه خدمات فنی،
مهندسی در همه زمینه ها و موضوعات شامل طرح  ،محاسبه  ،نظارت  ،مجری ذیصالح  ،نقشه برداری  ،طرحهای کاداستر  ،سیستمهای
اطالعات جغرافیایی (جی آی اس) ،مقاوم سازی ،اجرا و احداث (بصورت توام و یا مجزا) در زمینه ابنیه  ،تاسیسات برقی و مکانیکی ،
سد  ،آب  ،نیرو  ،راه سازی  ،راه آهن  ،پل سازی  ،تونل  ،فرودگاه  ،باند  ،بندر  ،اسکله دریایی  ،شبکه های آبیاری و زهکشی  ،مخابرات و
ارتباطات  ،صنعت و معدن  ،کشاورزی و کلیه پروژه های عمرانی ،شبکه های آبیاری و زهکشی و شبکه های انتقال (آب  ،آب فشار قوی ،
برق ،برق فشار قوی  ،گاز  ،گاز فشار قوی  ،نفت  ،فاضالب  ،حرارتی و برودتی) و کارهای تاسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزات صنعتی
سبک و سنگین مربوط به آنها  -انجام و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی مربوط به آزمایشهای بتن و جوش و ژئوتکنیک و سایر مصالح و
آزمایشهای فنی و مهندسی  -تاسیس ،تجهیز  ،نصب و راه اندازی فعالیتهای پایین دستی پاالیشگاهی و پتروشیمی  ،خطوط انتقال نفت
و گاز  ،مهندسی نفت و گاز و ساخت مخازن  ،عملیات مربوط به زیباسازی و مبلمان شهری  ،طراحی داخلی  ،دکوراسیون و نما  -انجام
کلیه امور مرتبط با پدافند غیرعامل و مدیریت بحران -طراحی  ،مشاوره  ،نظارت و اجرای اکتشافات معدنی و زیر سطحی (ژئو فیزیکی)
ژئو تکنیک  ،حفاری  ،استخراج  ،بهرهبرداری ،تغلیظ و فرآوری مواد معدنی و تولید و استحصال فلزات اساسی از معادن کشور  -مبادرت
به کلیه امور و عملیات صنعتی ،سرمایهگذاری و مشارکت درزمینه فعالیت شرکت ،تاسیس ،تجهیز ،نصب ،راه اندازی و بهره برداری از
کارخانجات تولیدی  ،صنعتی ،بسته بندی و مجتمع های کشاورزی و پرورش حیوانات  -نگهداری ،راهبری و بهره برداری دائم یا موقت از
مستحدثات در داخل یا خارج از کشور  -مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا خرید سهام غیر بورسی شرکتها و سرمایهگذاری
در زمینههای عمرانی ،تولیدی ،معدنی ،صنعتی ،طراحی مهندسی ،مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوع شرکت  -برگزاری جشنواره ،
نمایشگاه  ،برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای عرضه و فروش کاالهای مجاز در داخل و خارج از کشور  -انجام امور خدمات
شهری  ،خدمات عمومی و پشتیبانی اداری شامل نظافت  ،آبدارخانه  ،آشپزخانه  ،پیشخدمتی ،سلف سرویس و رستوران  ،رختشویخانه ،
امور باغبانی و فضای سبز و آبیاری  ،امور تایپ و کپی  ،و سایر امور فنی  ،تلفنچی ،سرایداری ،امور تاسیساتی و تعمیر و نگهداری ابنیه و
تاسیسات  ،حمل و نقل درون شهری  ،تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری  ،خدمات فنی خودرو  -انجام امور بازرگانی مجاز اعم
از خرید و فروش ،پخش و توزیع  ،صادرات و واردات کلیه تجهیزات  ،ماشین آالت و کاالهای مجاز و همچنین خدمات فنی و مهندسی
 حق العملکاری  ،انجام امور گمرکی و عملیات بارگیری و ترخیص کاال از گمرک – انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درزمینه موضوع شرکت  ،ایجاد شعب  ،اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور  -شرکت در کلیه مناقصات  ،پیمانها و مزایدات
دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی  -اخذ وام و تسهیالت مالی  ،اعتباری و ضمانتنامه های بانکی به صورت ارزی و ریالی از
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط  ،خرید و فروش و ارائه
تجهیزات و خدمات فنی کامپیوتری  .تهیه طرحهای توسعه شهری و روستایی شامل (طرح ساختاری و راهبردی  ،جامع  ،تفصیلی و
هادی شهرها  ،طرح بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی و بازآفرینی شهرها  ،طرح شهرک های مسکونی و غیر مسکونی و
اجرای آنها  ،طرح آماده سازی اراضی شهری و روستایی و اجرای آنها  ،تهیه طرح جامع وتفصیلی و آماده سازی اراضی شهرهای جدید،
تهیه طرح مرتبط با طراحی شهری ) و نظارت بر اجرای طرحهای مذکور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان زنجان  ،شهرستان زنجان  ،بخش مرکزی  ،شهر زنجان ،محله سعدی وسط ،
کوچه (رختشویخانه)  ،کوچه (سلیمی)  ،پالک  ، 97طبقه همکف کدپستی  4514693664سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  100,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  1000000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  100000000ریال توسط موسسین
طی گواهی بانکی شماره  222563مورخ  1401/01/25نزد بانک مسکن شعبه شهرک کارمندان با کد  2225پرداخت گردیده است اعضا
هیئت مدیره آقای محمدحسن رسولی به شماره ملی  4280547602به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال آقای صمد هاشملو به شماره ملی  4280740348به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال آقای مهرداد حاج خان میرزائی به شماره ملی  4284714716به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی یا امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل :
طبق اساسنامه بازرسان خانم ثریا فرهادی به شماره ملی  4280790558به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال خانم رباب آمری
به شماره ملی  4280827915به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1307229

آگهی تغییرات شرکت چایسازی و فرآورده های چای لیل شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  754و شناسه ملی  10980110190به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
1400/12/28تصمیماتذیلاتخاذشد-1:اعضاءهیئتمدیرهبرای
مدت دوسال تاتاریخ  1402/12/28به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حیان کاکوئی ازبرم به شماره ملی  5179925231و آقای
وحدان کاکوئی ازبرم به شماره ملی  5170058411و خانم فریده
صفائی چالکسرا به شماره ملی  5179702259انتخاب شدند.
 2آقای کسری کریم بخش اصلی به شماره ملی 2593926082به سمت بازرس اصلی و آقای بهمن بیابان نشین لیلی به شماره
ملی  2720786691به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک
سال مالی انتخاب شدند3 .ـ روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت
نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 4- .ترازنامه و حساب سود
و زیان شرکت منتهی به سال  1399مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری الهیجان ()1307257

آ گهی مناقصه عمومی

شرکت سیمان تهران – سهامی عام در نظر دارد تامین تعداد 35نفر نگهبان جهت انجام عملیات
حفاظت و نگهبانی درمجموعه اما کن مربوطه خود را از طریق برگزاری مناقصه به شرکتهای رتبه یک
یا دو دارای مجوز نیروی انتظامی (شرکتهای انتظام) وا گذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک و شرایط شرکت در مناقصه به آدرس سایت شرکت
 www.tehrancement.co.irمراجعه نمایند.
زمان تحویل پا کتها تا ساعت  15/45روز چهارشنبه مورخ  1401/3/4به دبیرخانه محرمانه حراست
شرکت سیمان تهران می باشد.
تاریخ انتشار 1401/2/26
خ ت 1401/2/26

شرکت سیمان تهران – سهامی عام

هیات مدیره شرکت

تاریخ انتشار  1401/2/26خ ش 1401/2/26

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
شرکت آژندایستاالبرز (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  5816و شناسه ملی ( 10861443158نوبت اول) بدینوسیله از
کلیه صاحبان سهام شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی
که در تاریخ  1401/3/7ساعت  14بعدازظهر به نشانی قزوین ابتدای خیابان پادگان
روبهروی پارک ملت طبقه باالی پاساژ ملت واحد  2کدپستی  3413813816برگزار
می گردد  ،حضور به هم رسانید.
دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی
 -1انتخاب اعضای هیات مدیره
 -2انتخاب بازرسان
 -3تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت

هیات مدیره شرکت آژندایستاالبرز (سهامی خاص)

تاریخ انتشار  1401/2/26خ ش 1401/2/26

اصالحیه
پیروچاپآ گهیشهرداریاندیشهمزایدهعمومیباموضوعوا گذاریامتیاز بهرهبرداری
از مجموعه ورزشی جوانمردان پایه در فاز  ۵به مدت دوسال  ،در تاریخ چاپ نوبت اول
مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۲۲و تاریخ چاپ نوبت دوم  ۱۴۰۱/۲/۳۱آخرین مهلت دریافت اسناد
از سامانه ستاد پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ  1401/3/1صحیح می باشد که
بدینوسیله اصالح می گردد.

بهروز کاویانی  -شهردار اندیشه

آگهی تغییرات شرکت چایسازی و فرآورده های چای لیل
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  754و شناسه ملی
 10980110190به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1400/12/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :سمت اعضای
هیئتمدیرهبهقرارذیلتعیینگردیدند:آقایحیانکاکوئی
ازبرم به شماره ملی  5179925231به سمت رئیس هیئت
مدیره و مدیر عامل و آقای وحدان کاکوئی ازبرم به شماره
ملی5170058411بهسمتنایبرئیسهیئتمدیرهانتخاب
گردیدند2- .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی و سایر
اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری الهیجان ()1307258

آ گهی مناقصه عمومی

آ گهی مناقصه عمومی

شهرداری ار ومیه درنظردارد به استناد ماده  5آئین نامه معامالتی
شهرداری و اعتبارات مصوب سال  1401نسبت به برگزاری مناقصه عمومی
به شر ح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irاقدام نماید .از کلیه شرکتها و پیمانکاران دارای
صالحیت (از وزارت کار و امور اجتماعی یا تاییدیه سازمان مدیریت و
برنامهریزییارتبهبندیسازماننظاممهندسی)دعوتبهعملمیآیددر
مناقصه ذیل به شر ح مشخصات اعالمی در این آ گهی شرکت و به صورت
الکترونیکارائهقیمتنمایند.الزمبهذکراست کلیهمراحلبرگزاریمناقصه
ه گران و باز گشایی پا کتها
از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقص 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد
ه گراندر صورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبت
شد.لذاالزماستمناقص 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصه محقق سازند الزم به ذکر می باشد شرکت کنندگان محترم جهت
کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری ارومیه به آدرس
 www.urmia.irمراجعه فرمایند.
 -1موضوع مناقصه  :عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارکها
و فضای سبز شهری
 -2مبلغ کل مناقصه  18/684/838/892:ریال
 -3مدت قرارداد  12 :ماه ازتاریخ ابالغ قرارداد می باشد.
-4تاریخدریافتاسنادمناقصه:از ساعت12روز شنبهمورخه1401/2/24
تا ساعت  19روز چهارشنبه مورخه  1401/2/28در بستر سامانه ستاد به
آدرس  www.setadiran.irاقدام نمایند.

شهرداریارومیهدرنظرداردبهاستنادماده5آئیننامهمعامالتیشهرداری
و اعتبارات مصوب سال  1401نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به
شر ح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irاقدام نماید .از کلیه شرکتها و پیمانکاران دارای
صالحیت (از وزارت کار و امور اجتماعی یا تاییدیه سازمان مدیریت و
برنامهریزییارتبهبندیسازماننظاممهندسی)دعوتبهعملمیآیددر
مناقصه ذیل به شر ح مشخصات اعالمی در این آ گهی شرکت و به صورت
الکترونیکارائهقیمتنمایند.الزمبهذکراست کلیهمراحلبرگزاریمناقصه
ه گران و باز گشایی پا کتها
از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقص 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد
ه گراندر صورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبت
شد.لذاالزماستمناقص 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصه محقق سازند .الزم به ذکر می باشد شرکت کنندگان محترم جهت
کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری ارومیه به آدرس
 www.urmia.irمراجعه فرمایند.
 -1موضوع مناقصه  :عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارکها
و فضای سبز شهری
 -2مبلغ کل مناقصه 10/919/550/587:
 -3مدت قرارداد  12 :ماه ازتاریخ ابالغ قرارداد می باشد.
-4تاریخدریافتاسنادمناقصه:از ساعت12روز شنبهمورخه1401/2/24
تا ساعت  19روز چهارشنبه مورخه  1401/2/28در بستر سامانه ستاد به
آدرس  www.setadiran.irاقدام نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/2/24
تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/2/26خ ش 1401/2/24

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/2/24
تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/2/26خ ش 1401/2/24

نوبت دوم

مهدی زاده – شهردار ارومیه

نوبت دوم

مهدی زاده – شهردار ارومیه

