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افتتاح سامانه هوشمند نظارت 
تصویرى پست 230 کیلوولت گرمسار 
در شرکت برق منطقه اى سمنان

حضور شرکت برق منطقه اى سمنان 
در نمایشگاه حفاظت و اتوماسیون 
در سیستم هاى قدرت
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شهردارى اصفهان:

شهروندان براى نجات میدان امام على(ع) از وضعیت کنونى به مدیریت شهرى کمک کنند

ظرفیت مناسب کارخانه اسید 
سولفوریک مجتمع مس سرچشمه براى 
استان کرمان مس سرچشمه

شهر باران هاى نقره اى در کشور 
ممتاز است

آگهى تغییرات شــرکت کبوتر طوقى شــمال ســهامى خاص به 
شماره ثبت 8045 و شناسه ملى 10760355054 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1398/9/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : -1 روزنامه 
کثیراالنتشار سیاست روز جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
شد. -2 اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ 26/09/1400به قرار 
ذیــل انتخــاب گردیدنــد: آقاى علــى رضا افضلى به شــماره 
ملى 2091764094 آقاى امیرمحمد افشــارزاده به شماره 
ملــى 0077707680 خانــم فاطمــه افضلى به شــماره ملى 
2092359819 -3 خانــم انســیه حدادى بعنــوان بازرس 
اصلــى شــماره ملــى2092152361و خانــم زهره اســدى 
بعنوان بازرس على البدل شماره ملى2091957380 براى 

یکسال مالى انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سارى (719786)

آگهى تغییرات شــرکت کبوتر طوقى شــمال سهامى خاص به 
شماره ثبت 8045 و شناسه ملى 10760355054 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/9/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : -1 آقاى على رضا افضلى کدملى 
2091764094 بــه ســمت رئیــس هئیت مدیــره 2-آقاى 
امیــر محمــد افشــارزاده کدملى0077707680 به ســمت 
نائب رئیــس هیئت مدیــره 3-خانم فاطمــه افضلى کد ملى 
2092359819 به سمت عضو هئیت مدیره 4- خانم فائزه 
افضلــى کد ملى 2093522101 به ســمت مدیرعامل خارج 
از ســهام داران همگى براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
-2مقــرر گردید چکها وکلیه اوراق و اســناد بهادار و بانکى و 
قراردادها وســایرنامه هاى عادى و ادارى با امضاء مشــترك 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر 

خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سارى (719787)

آگهــى تغییــرات شــرکت آذر چاشــنى خراســان شــرکت 
ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 54888 و شناســه ملى 

 14005037400
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/9/23 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : محمد مرادپور به شــماره ملى 
1698661061 به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
حســن ایــران منش بــه شــماره ملــى 1699387400 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره على اکبر ایران منش به شماره 
ملى 0923766634 به ســمت نایب رییــس هیات مدیره 
انتخاب گردید . کلیه اوراق و اســناد رســمى و بهادر، بانکى 
و تعهــدآور و قراردادهــا ســایر نامه هــاى ادارى به امضاء 
مشــترك مدیرعامل محمد مرادپور و رئیــس هیئت مدیره 

حسن ایران منش با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد 
(720036)

آگهى تغییرات شــرکت آذر چاشــنى خراسان شــرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 54888 و شناسه ملى 14005037400 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مــورخ 1398/9/23 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : على اکبر 
ایــران منش به شــماره ملى 0923766634 و حســن ایران 
منــش به شــماره ملــى 1699387400 و محمــد مرادپور به 
شــماره ملى 1698661061 به ســمت اعضــاى هیات مدیره 
براى مدت 2 ســال انتخاب گردیدند . فاطمه رمضانى کشــکى 
به شــماره ملــى1699892911 بــه عنوان بــازرس اصلى و 
حجت اله شعرباف مشهد با کد ملى 0848555406 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال مالى انتخاب گردیدند 
. روزنامــه سیاســت روز جهت نشــرآگهى هاى شــرکت تعیین 

گردیده است . 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (720045)

آگهى تغییرات شــرکت آذر چاشــنى خراسان شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
54888 و شناسه ملى 14005037400 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/9/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : نشانى مرکز اصلى شرکت از محل قبلى به آدرس استان خراسان 
رضوى ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزى ، شهر مشهد، محله کارمندان دوم ، بلوار 
مصلى ، کوچه مصلى 1/30 (گلبن ) ، پالك 85 ، ســاختمان خشکبارمصلى (فاز 1) ، 
طبقه همکف کدپســتى 9168764164 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه 

بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى مشهد (720047)

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى هاشــم حقیقى داراى شــماره ملى 0439328251  بشرح دادخواست کالسه  
601/3/98 از ایــن شــورا درخواســت گواهــى حصــر وراثت نمــوده و چنیــن توضیح 
داده اســت که شــادروان خانم فاطمه حقیقى  فرزند گل على و شــیرین به شــماره ملى 
0439531470 در تاریــخ 1398/08/03 در اقامتگاه دائمى خود در گذشــته و ورثه 
حیــن الفــوت آن مرحوم منحصراســت به:1.آقــاى على حقیقــى فرزند کاظم به شــماره 
ملــى 0439329817  (پســر متوفــى)2. خانم ســکینه حقیقى فرزند کاظم به شــماره 
ملــى 0439853095  (دختــر متوفــى)3. آقاى هاشــم حقیقــى فرزند کاظم به شــماره 
ملــى 0439328251  (پســر متوفــى)4. خانم رقیه حقیقى فرزند کاظم به شــماره ملى 
0439328713  (دختــر متوفــى)5. آقاى ابوالفضل حقیقى فرزند کاظم به شــماره ملى 
0439024633  (پســر متوفــى)6. آقــاى محســن حقیقــى فرزند کاظم به شــماره ملى 
0439894956  (پســر متوفى)اینک با انجام تشــریفات قانونى در خواســت مزبور در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او 
مى باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت 

گواهى صادر خواهد شد. 6514/3
رئیس حوزه سوم شوراى حل اختالف دماوند- حمیدرضاامیرى

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم نرگس حقیقى داراى شــماره ملى 0430116160  بشــرح دادخواست کالسه  
471/3/98 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده 
است که شادروان آقاى على حقیقى  فرزند کاظم و فاطمه به شماره ملى 0439329817 
در تاریــخ 1398/08/03 در اقامتــگاه دائمى خود در گذشــته و ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به:1.خانم هاجرباباخانى فرزند صفر به شماره ملى 0439329876  
(همســر متوفى)2. خانم فاطمــه حقیقى فرزند گل على به شــماره ملى 0439531470  
(مادر متوفى)3. خانم ســاجده حقیقى فرزند على به شماره ملى 0430359624  (دختر 
متوفــى)4. خانــم نرگــس حقیقى فرزند علــى به شــماره ملــى 0430116160  (دختر 
متوفى)5. خانم مهدیه حقیقى فرزند على به شماره ملى 0430166128  (دختر متوفى)
اینک با انجام تشریفات قانونى در خواست مزبور در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف 
یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى صادر خواهد شد. 6514/2
رئیس حوزه سوم شوراى حل اختالف دماوند- حمیدرضاامیرى

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم نرگس حقیقى داراى شــماره ملى 0430116160  بشــرح دادخواست کالسه  
471/3/98 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده 
اســت که شــادروان خانم هاجرباباخانى  فرزند صفر و ســیده شــهربانو به شــماره ملى 
0439329876 در تاریــخ 1398/08/03 در اقامتگاه دائمى خود در گذشــته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1. آقاى على حقیقى فرزند کاظم به شــماره ملى 
0439329817  (همســر متوفى)2. خانم سیده شــهربانو مشهدى فرزند سیده آقاجان 
به شــماره ملــى 6599738362  (مادر متوفى)3. خانم ســاجده حقیقــى فرزند على به 
شــماره ملى 0430359624  (دختر متوفى)4. خانم نرگس حقیقى فرزند على به شماره 
ملــى 0430116160  (دختــر متوفى)5. خانم مهدیه حقیقى فرزند على به شــماره ملى 
0430166128  (دختــر متوفى)اینک با انجام تشــریفات قانونى در خواســت مزبور در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او 
مى باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت 

گواهى صادر خواهد شد. 6514/1
رئیس حوزه سوم شوراى حل اختالف دماوند- حمیدرضاامیرى

آگهــى راى هیات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالك شهرستان 
سنندج. تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشــخصات امالك  در دو نوبت  به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهى و در روســتاها از تاریخ الصاق در 
محــل تــا مدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم نمایند و پس از اخذ 
رســید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ  تسلیم اعتراض دادخواست  خود را به مرجع  
قضائــى تقدیم نمــوده و گواهى اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهى اســت در 
صــورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض ســند مالکیت طبق مقررات 
صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

ششــدانگ یک قطعه زمیــن مزروعى بنام آقاى علــى کریمه فرزند   -1
شــریف تحت پالك 286 فرعى از 50 اصلى بخش ده به مســاحت 5067/44 متر 

مربع به آدرس سنندج روستاى عنبر بزان 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــى بنام خانــم کیفســان تاله   -2
جــارى فرزنــد عبداهللا تحت پــالك 287 فرعى از 50 اصلى بخش ده به مســاحت 

8440/93 متر مربع به آدرس سنندج روستاى عنبر بزان
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/29 

 م/الف: 13499 
جالل شجاعى – رئیس ثبت منطقه دو سنندج

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم)
شرکت تعاونى حمل و نقل کامیونداران خود راننده شهرستان بروجرد شناسه ملى 

10740029105 شماره ثبت 565 نوع شخصیت حقوقى : شرکت تعاونى
بدینوســیله به اطالع کلیه اعضاء / ســهامداران میرســاند جلسه مجمع عمومى فوق 
العــاده (نوبت ســوم) شــرکت تعاونى حمل و نقــل کامیونداران خود راننده شهرســتان 
بروجرد به شماره ثبت 565 راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25 
در محل بروجرد، ابتداى جاده خرم آباد ، روبروى میدان بار فروشــى ، ســالن اجتماعات 
شــرکت تعاونى کامیون داران بروجرد برگزار مى گردد. لذا از کلیه اعضاء / سهامداران 

محترم استدعا دارم در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- تغییر محل (تعیین نشانى در یک واحد ثبتى) 2- دادن ماموریت 

به هیئت مدیره جهت ثبت مصوبات قانونى
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونى حمل و نقل کامیون داران خود راننده 
شهرستان بروجرد 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر راى شــماره 139860323061000816 مورخــه 98/6/16 هیات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رســمى مســتقر در واحد ثبتــى رودان تصرفات مالکانه و بالمعــارض عالم تاجیک 
فرزند دفتر به شــماره شناسنامه 20361 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
971/46 مترمربع قســمتى از پالك قطعه چهــارم افرازى از پالك 18 اصلى واقع 
در رودخانه باغشاه رودان حقوق ارتفاقى ندارد  لذا به منظور اطالع مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته است مى تواند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم 
نماینــد و گواهى تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محــل تحویل دهد و در هر 
حال صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول 98/10/14- تاریخ انتشار 

نوبت دوم 98/10/30 – م الف/56
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك رودان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139860306271003388 هیــات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى 
آقاى قربان رحمتى دواب فرزند حیدر بشــماره شناسنامه 3 صادره از شیروان در 
ششــدانگ یک کارخانه به مســاحت 4644 متر مربع قســمتى از پالك743 فرعى 
از148 اصلى بخش 9 واقع در جاده سیمان کیلومتر 9 کارگاه تولید لوازم گازسوز 
خریدارى از مالک رســمى شرکت تولیدى اجاق گاز مارال گاز مشهد محرز گردیده 
اســت.لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى 
شــود در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مــدت دو ماه اعتراض 
خــود را بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند.بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م/الف 524
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/29

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه پنج مشهد

آگهى تحدید حدود حوزه ثبتى شهرستان سارى
پیــرو آگهى قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد ســند رســمى و به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانــون اخیرالذکــر تحدید حدود قســمتى از 3427 اصلى واقــع در قریه بینجلو 
بخش یک ســارى حســینعلى ابوالحسنى نسبت به شــش دانگ عرصه و اعیان یک 
قطعه زمین مشــتمل بر ساختمان به مســاحت 205,98 مترمربع  طبق رأى شماره 
139860310001004466 مورخ 1398/09/09 ســاعت 10 صبح روز شنبه 
مــورخ 1398/11/05 ، لذا ازمتقاضیان و مالکین امــالك مجاور و صاحبان حقوق 
ارتفاقى دعوت مى گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند 
.بدیهى است در صورت عدم حضور متقاضى یا نماینده قانونى آنان طبق ماده 15 
قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شــد.معترضین مى توانند به اســتناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین 
نامــه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
اعتــراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به واحد ثبتى مبادرت به تقدیم دادخواســت به مرجع قضایى نمایند در 
غیر این صورت با ارائه گواهى عدم تقدیم دادخواســت توسط متقاضى یا نماینده 
قانونــى وى و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتى با رعایت مقررات ادامه 

مى یابد.تاریخ انتشار:98/10/14.م/الف98/50/11444
 مهدى داودى-رییس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه یک سارى
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