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اصالحیه (بیله سوار)

در آگهــی دعــوت مجمــع عــادی بطــور فــوق العــاده نوبــت اول شــرکت تعاونــی مصــرف فرهنگیــان بیلــه
ســوار چــاپ شــده مــورخ  98/5/13بــه شــماره  5000در روزنامــه ابتــکار .بدینوســیله دســتور انتخــاب اعضــاء
اصلــی و علــی البــدل هیئــت مدیــره بــه دســتور جلســه مجمــع اضافــه گردیــده کــه بدینوســیله اگهــی
اصــاح مــی گــردد .

هیات مدیره شرکت تعاونی فرهنگیان بیله سوار
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گواهی فروش مال غیر منقول نوبت اول

بدینوســیله اعــام مــی گــردد ملــک شــماره پــاک  1086فرعــی از  12اصلــی بخــش  32بــه مســاحت 18010
مترمربــع واقــع در کمربنــدی آســتارا بــه اردبیــل مجتمــع صنعتــی ولــی زاده بــه مالکیــت یعقــوب ولــی زاده کــه
حســب نظــر کارشــناس منتخــب دادگســتری بــه مبلــغ  119598500000ریــال ( یکصــد و نــوزده میلیــارد و
پانصــد و نــود و هشــت میلیــون و پانصــد هــزار ریــال ) ارزیابــی شــده اســت در روز دوشــنبه مورخــه 1398/06/04
از ســاعت  10صبــح از طریــق مزایــده کــه محــل فــروش ان نیــز در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام کیفــری خواهــد
بــود بــه فــروش مــی رســد مزایــده از قیمــت پایــه ارزیابــی شــده توســط کارشــناس شــروع و کســی کــه باالتریــن
قیمــت را پیشــنهاد نمایــد برنــده مزایــده خواهــد بــود کــه ده درصــد معاملــه فــی المجلــس از برنــده مزایــده
اخــذ و بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز خواهــد شــد برنــده مزایــده مکلــف خواهــد بــود مــا بقــی را ظــرف
مــدت یــک مــاه بــه صنــدوق دادگســتری ایــداع و قبــض مربوطــه را تســلیم اجــرای احــکام کیفــری نمایــد در
غیــر اینصــورت ده درصــد دریافتــی بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد بدیهــی اســت در
صــورت پرداخــت مــا بقــی ثمــن در موعــد مقــرر و عــدم اعتــراض از ســوی وثیقــه گــذار بــه مزایــده ملــک بــه
نــام خریــدار انتقــال خواهــد شــد در صورتیکــه افــرادی مایــل بــه شــرکت در مزایــده باشــد مــی تواننــد پنــج روز
قبــل از برگــزاری مزایــده جهــت اطــاع بیشــتر بــه شــعبه اجــرای احــکام کیفــری مراجعــه و در روز مزایــده نیــز
شــرکت نماینــد .

مدیر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آستارا
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  98/4/23 – 139860318008001163هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بامعــارض آســیه پوریوســفعلی چنیجالــی فرزند اســمعیل بــه شــماره شناســنامه  1641صادره از رودســر
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  201/46مترمربــع بــه شــماره پــاک
 5618فرعــی مجــزی از  613فرعــی از  84اصلــی بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده
اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز یکشنبه  98/5/20تاریخ انتشار نوبت دوم  :روز یکشنبه 98/6/3

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر -حسنعلی پاک مهر
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چــون در اجــرای قانــون فــوق الذکــر و بــه موجــب رای شــماره  98/04/26 – 139860318011003871هیــات
حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعــه ســرا تصرفــات مالکانــه ســیاوش اســد پاســکی فرزنــد محمــد
تقــی از پــاک  21فرعــی از  148اصلــی واقــع در قریــه پاســکه بخــش  22گیــان از نســق محمــد تقــی پاســکه
بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی ( مشــتمل بــر خانــه ) بــه مســاحت 842
مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک  250بــرای آن منظــور شــده لــذا بــر اســاس مفــاد
مــاده  1قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــی بــه شــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  2مــاده
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور
برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اقــدام مــی گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه
متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  98/5/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/3 :

5244

آگهی حصروراثت

آقــای جــواد ســمندری شهرســتانی بــه شــماره شناســنامه  3688فرزنــد محمــد علــی از ایــن شــورا درخواســت
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد علی ســمندری شهرســتانی فرزنــد احمد
در تاریــخ  1398/3/19در شهرســتان ســنگر فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده
انــد  -1 :جــواد ســمندری شهرســتانی ش ش  3688فرزنــد محمــد علــی فرزنــد متوفــی  -2حســین ســمندری
شهرســتانی ش ش  182فرزنــد محمــد علــی فرزنــد متوفــی  -3لیــا ســمندری شهرســتانی ش ش  44فرزنــد
محمــد علــی فرزنــد متوفــی  -4زینــب ســمندری شهرســتانی ش ش  57فرزنــد محمــد علــی فرزنــد متوفــی
 -5رقیــه ســمندری شهرســتانی ش ش  31فرزنــد محمــد علــی فرزنــد متوفــی  -6فاطمــه مقربــی بلســی ش ش
 100فرزنــد غامرضــا همســر متوفــی بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از ماحظــه
دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  980457مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت
آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دوم شــورای حــل اختــاف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت
گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت خواهــد شــد .

رییس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر

آگهی مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنی )

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه  9300031شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه شــماره پــاک
ســیصد و چهــل و ســه ســنگ بیســت و هشــت بخــش  5گیــان بــه مســاحت  329/8مترمربــع بنــام ســعید
باقــری چوکامــی ثبــت و صــادر گردیــد بــا حــدود و مشــخصات شــماال دیواریســت بــه طــور منکســر بــه طولهــای
 6/10متــر و  3/60متــر و  5/45متــر و  2/70متــر و  7/95متــر بــه باقیمانــده پــاک یــک شــرقا بــه طــور منکســر
بــه طولهــای  5/10متــر و  3/70متــر و  3/80متــر دیواریســت بــه باقیمانــده پــاک یــک جنوبــا درب و دیواریســت
بــه طــول  15/90متــر بــه کوچــه احداثــی غربــا دیــواری اســت اول بــه طــول پانــزده ســانتیمتر بــه کوچــه احداثی
دوم دیــوار اشــتراکی بــه طــول  15/25متــر بــه باقیمانــده پــاک یــک ســوم بــه طــول  3/80متــر بــه باقیمانــده
مزبــور طبــق ســند رهنــی شــماره  145296مــورخ  86/07/29دفترخانــه  33خمــام در رهــن بانــک ملــت شــعبه
خمــام قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ  1200000000ریــال ارزیابــی شــده اســت حــدود
ارتفاقــی نــدارد توصیــف اجمالــی در ملــک مزبــور یــک دســتگاه ســاختمان مســکونی در یــک واحــد مســکونی
اســتقرار دارد کــه همکــف آن شــامل پارکینــگ بــه مســاحت حــدود  28مترمربــع روی کرســی بــه مســاحت
حــدود  87مترمربــع شــامل هــال و ســالن یکســره و آشــپزخانه اپــن و یــک اتــاق و دستشــوئی و توالــت و حمــام
و روی پارکینــگ بــه مســاحت حــدود  28مترمربــع شــامل راه پلــه و دو اتــاق و در بــر کوچــه دارای درب فلــزی
اتومبیــل رو مــی باشــد هــال و ســالن و آشــپزخانه و سرویســها کــف ســرامیک و اتاقهــا کــف ســیمانی و ســطح
دیوارهــا گچــکاری غیــر از آشــپزخانه کــه حــدود نصــف آن کاشــیکاری و سرویســها دستشــوئی و توالــت حــدود
نصــف ســطح دیــوار و دیــوار حمــام کاشــیکاری و زیــر ســقف سرویســها ســیمانکاری و زیــر ســقف دو اتــاق روی
پارکینــگ گچــکاری و بقیــه ســقفها لنبــه چوبــی و ســربندی چــوب و پوشــش حلــب مــی باشــد دارای اشــتراک
بــرق گاز اب مــی باشــد کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مالــک مــی باشــد و بنــا بــر اعــام بانــک بیمــه
نمــی باشــد پــاک فــوق از ســاعت  9الــی  12روز شــنبه مــورخ  1398/06/30در اداره ثبــت اســناد و امــاک واقــع
در خمــام – روبــروی شــهرداری داخــل کوچــه اداره ثبــت اســناد و امــاک خمــام از طریــق مزایــده بــه فــروش
مــی رســد مزایــده از مبلــغ یــک میلیــارد و دویســت میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقدا
فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب  ،بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و
یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عوارض
شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده
مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده
مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده
تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد
برابــر اعــام دفتــر امــاک و بازداشــتی یــک مــورد بازداشــت بــه موجــب نامــه شــماره 1395034000012508
مــورخ  95/03/19شــعبه دوم اجــرای احــکام کیفــری دادســرای عمومی و انقاب رشــت بــه مبلــغ 1653883679
ریــال در بازداشــت مــی باشــد
تاریخ انتشار 98/5/20

5273
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5267

مفقودی زنجان

5245

رشت

شناســنامه مالکیــت موتورســیکلت سیســتم بهــرو تیــپ  CDI125بــه رنگ مشــکی به شــماره انتظامــی 49171
ایــران  581و شــماره موتــور  2301349بــه شــماره تنــه  8304322مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

رشت

مفقودی

5246ان زنجان
اداره كل نوسازي مدا رس است

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ جــی ال ایکــس آی بــه رنــگ نقــره ای
متالیــک مــدل  1387بــه شــماره انتظامــی  585ص  72ایــران  56و شــماره موتــور  2722016بــه شــماره شاســی
 S1412287894125مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

5247

رشت

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد مــدل  1384بــه شــماره انتظامــی  189ق  56ایــران  56و شــماره
موتــور  1301985بــه شــماره شاســی  S1412284613997متعلــق بــه اکبــر نــوروزی شــصت محلــه مفقــود و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

5265

رشت

مفقودی

ســند فــروش  ،شناســنامه مالکیــت و کارت موتورســیکلت کبیــر  125بــه رنــگ آبــی مــدل  1388بــه شــماره
انتظامــی  13255ایــران  578و شــماره موتــور  200882429بــه شــماره شاســی  125W8800362متعلــق بــه
مازیــار طبــاخ مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

5266

رشت

مفقودی

بــرگ ســبز کامیــون کمپرســی بنــز رنــگ نارنجــی مــدل  1976بــه شــماره موتــور  10138965و شــماره شاســی
 10529745و شــماره پــاک ایــران  195 - 16ع  33مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

5252

قم

مفقودی

برگــه ســبز و ســند کمپانــی خــودروی ســواری ُاپتیمــا مــدل  2015بــه شــماره پــاک  462 – 87ص 37
و شــماره موتــور  G4KEE11157171و شــماره شاســی  KNAGN412BF5524439بنــام محمدرضــا
5232
امیراصانــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت .

ســند کمپانــی ســواری پیکان رنگ ســفید بــه شــماره موتــور  11158245858و شــماره شاســی 0082434975
و بــه شــماره پــاک ایــران  282 – 16ب  62مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط میباشــد.

آگهــی تغییــرات شــرکت روان محاســب پویــا شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  1484و شناســه ملــی 14006240580
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق
العــاده مــورخ  1397/11/15تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
اعضــای هیــات مدیــره عبارتنــد از آقــای نادرنیکبخــت بــه
شــماره ملــی  1219946133آقــای مجتبــی یــاوری بــه شــماره
ملــی  0016097106خانــم شــهین یــاوری بــه شــماره ملــی
 1210099780کــه بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند .خانــم
زهــره وحدتــی بــه شــماره ملــی 4172761747بــه ســمت بــازرس
اصلــی خانــم حمیــده پهلوانــی بــه شــماره ملــی 1219879126بــه
ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب
شــدند .روزنامــه کثیراالنتشــارابتکار جهــت نشــر آگهــی هــای
شــرکت انتخــاب شــد.

رونوشت حصروراثت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان (5224 )560239

آگهــی تغییــرات شــرکت روان محاســب پویــا شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  1484و شناســه ملــی 14006240580
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1397/11/15
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد  :آقــای نــادر نیکبخــت1219946133
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل و خانــم شــهین
یــاوری 1210099780بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره
و آقــای مجتبــی یــاوری 0016097106بــه ســمت عضــو هیئــت
مدیــره بــرای مــدت  2ســال انتخــاب شــدند.کلیه اوراق و اســناد
رســمی و بهــادار و بانکــی و تعهــدآور شــرکت از قبیــل :چــک،
ســفته ،بــروات و قراردادهــا بــه امضــاء آقــای نادرنیکبخــت همــراه
بــا مهــر شــرکت و نامــه هــای عــادی و اداری بــه امضاءآقــای
نادرنیکبخــت همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان (5225 )560240
رونوشت حصروراثت

اقــای قــدرت الــه معظــم بشناســنامه شــماره  878باســتناد شــهادتنامه وگواهــی فــوت ورونوشــت
شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره 38582تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت
کــه شــادروان محمــد تقــی معظــم بشناســنامه شــماره  254درتاریــخ چهارشــنبه 15شــهریور1396
درگذشــته وورثــه وی درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از -1پرویــن گرگیــن فرزنــد محمــد تقــی شــماره
شناســنامه شــاهقریه نســبت بــا متوفــی فرزنــد -2عنایــت الــه معظــم فرزنــد محمــد تقــی شــماره
شناســنامه  598نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -3همــت معظــم فرزنــد محمــد تقــی شــماره شناســنامه
8نســبت بــا متوفــی فرزنــد -4قــدرت الــه معظــم فرزنــد محمــد تقــی شــماره شناســنامه 878نســبت بــا
متوفــی فرزنــد پــس ازتشــریفات قانونــی ســرانجام درتاریــخ  1398/5/17دروقــت فــوق العــاده شــعبه دوم
حصروراثــت شــورای حــل اختــالف خانمیــرزا بتصــدی امضــا کننــدگان زیــر تشــکیل وپــس ازمالحظــه
پرونــده کارگواهــی مــی نمایــد کــه ورثــه درگذشــته منحصربــه اشــخاص یــاد شــده دربــاال بــوده ووارث
دیگــری نــدارد ودارائــی ان روانشــاد پــس ازپرداخــت وانجــام حقــوق ودیونیکــه برترکــه تعلــق مــی گیــرد
بــه صــورت زیرتقســیم مــی گــردد -1پرویــن گرگیــن فرزنــد 1/7یــک هفتــم ازکل ماتــرک  -2عنایــت الــه
معظــم فرزنــد 2/7دو هفتــم ازکل ماتــرک  -3همــت معظــم فرزنــد 2/7دو هفتــم ازکل ماتــرک -4قــدرت
الــه معظــم فرزنــد 2/7دوهفتــم ازکل ماتــرک ایــن رونوشــت جهــت درج درروزنامــه مــی باشــد وفاقــد
اعتبــار وارزش دیگــری مــی باشــد 228

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم حصروراثت خانمیرزا مسعود مرادی

5259

مفقودی

اصــل کلیــه مــدارک (شناســنامه مالکیــت،کارت خودرو،تسلســل اسناد،ســند کمپانی)خــودروی وانــت پیــکان بــه
شــماره انتظامــی  483-24ص 29شــماره موتــور 11487087797و شــماره شاســی naaa36aa59g626593بــه
مالکیــت ســعید کریمــی مالــک ابــادی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

بروجن

5261

مفقودی

فاکنتــور ســر ســیلندر پــژو  405بــه شــماره پــاک  416 16ع  87مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط
مباشــد.

سند  .برگ سبز  .کارت  .وپالک تراکتور  ۲۸۵تک دیفرانسیل
سیستم ام  .اف  .به رنگ قرمز روغنی به شماره شاسی H06367به
شماره موتور  LFW0۲467Vبه نام فرامرز عابدی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط میباشد ..

5255

کارت و برگ سبز کامیون کمپرسی سیستم سهند مدل  ۱3۹۱به
رنگ سفید روغنی به شماره شاسی NAB3744۵۸CA000006به
WD6۱۵۹6C۱۱۱0070۱3347به شماره
شماره موتور
پالک  ۲4ع 76۵ایران  4۹بنام علی اسفندیاری مفقود د از درجه
اعتبار ساقط میباشد ..

5254

قم

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی موتــور ســیکلت عقیــق تیــپ 125CDI :مــدل ،1391 :رنــگ :مشــکی بــه شــماره
موتــور ZKC1251607770 :شــماره تنــه N2Z***125A9114439 :شــماره پــاک :ایــران 613-57864
مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم

مفقودی

ســند کمپانــی پــژو  206تیــپ  2مــدل  1396بــه شــماره پــاک ایــران  839 -16ط  89شــماره موتــور
 165A0107975شــماره شاســی  NAAP03EE6HJ076728مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط
مــی باشــد

5256

قم

مفقودی

بــرگ ســبزو ســند کمپانــی ســواری ســایپا تیــپ  131رنــگ ســفید مــدل  1394بــه شــماره موتــور  5302116و
شــماره شاســی  NAS411100E3577375و شــماره پــاک ایــران  263 – 16ق  83مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط می باشــد
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قم

مفقودی

مجــوز حمــل ســاح تــک لــول ســاچمه زنــی مــدل چخماقــی کالیبــر 12بــه شــماره بدنــه 61135ســاخت ترکیه
متعلــق بــه اینجانــب نجفقلــی رنجبــر فرزنــد امیــد علــی مفقــود وازدرجــه اعتبار ســاقط اســت

لردگان

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد  132بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل  1387بــه شــماره انتظامــی
 191د  51ایــران  46و شــماره شاســی  S1422287045558بــه شــماره موتــور  2724417متعلــق بــه کبــری
کریمــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

مفقودی

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

رئیس ثبت اسناد و امالک صومعه سرا – علی کاظمی پاکدل

آگهی

قم

نوبت دوم

5272

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( شماره ) 98 - 1/1/1

 -1نام دستگاه مناقصه گزار  :شهرداری رشت
-2شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده :
عنوان پروژه

برآورد اولیه

میزان سپرده شرکت در
مناقصه به ریال

مدت اجرای
پروژه

پایه

رشته

عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر
رشت مسیر رودبارتان

 33/204/263/002ریال

 1/661/000/000ریال

 9ماه

5

آب

 -3تاریخ چاپ آگهی  :آگهی نوبت اول مورخ  98/5/13و آگهی نوبت دوم مورخ 98/5/20
-4مهلت خرید اسناد  :از روز پنجشنبه مورخ  98/5/24الی روز چهارشنبه مورخ 98/5/30
-5محل خرید اسناد  :ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 -6مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر  :تا روز شنبه مورخ  98/6/9از طریق سامانه ستاد
-7مهلت و محل تحویل پاکت الف  :تا ساعت  14/30روز شنبه مورخ  98/6/9دبیرخانه شهرداری واقع در میدان گیل ساختمان شهرداری رشت
-8شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه :
 -8-1داشتن رتبه و ظرفیت مجاز کار و متناسب با ظرفیت مجاز بر اساس برآورد اولیه پروژه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری
 -9مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه  :سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت
-10ســاعت  ،روز و محــل قرائــت پیشــنهادها  :ســاعت  14:30روز یکشــنبه مــورخ  98/6/10شــهرداری رشــت ( دفتــر امــور مالــی ) واقــع در میــدان گیــل بعــد از بنیــاد
مســکن و شهرســازی  ،ضمنــا آگهــی مناقصــه در پایــگاه اینترنتــی  www.rasht.irثبــت گردیــده اســت .
 -11هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
 -12شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
 -13بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط شهرداری است .
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/5/20 :
تاریخ انتشار نوبت اول 98/05/13 :
«اصالحیه آگهی نوبت اول»
در آگهــی نوبــت اول مناقصــه عمومــی بــه شــماره  98-1/1/1مهلــت خریــد اســناد بــه روز پنجشــنبه مــورخ  98/5/24الــی  98/5/30و مهلــت بارگــذاری اســناد تــا روز شــنبه مــورخ  98/6/9و مهلــت
تحویــل پاکــت الــف تــا ســاعت  14:30مــورخ  98/6/9و روز قرائــت پیشــنهادها روز یکشــنبه مــورخ  98/6/10اصــاح مــی گــردد.

5253

اقــای رحمــت الــه حســین پــور بشناســنامه شــماره  19باســتناد شــهادتنامه وگواهــی فــوت ورونوشــت شناســنامه
ورثــه درخواســتی بشــماره 38583تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان علــی
حســین پــور بشناســنامه شــماره 4660551032درتاریــخ چهارشــنبه  11اردیبهشــت  1398درگذشــته وورثه وی
درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از  -1کوثــر ســعیدی ابواســحقی فرزنــد علــی ضامــن شــماره شناســنامه  44نســبت
بــا متوفــی مــادر  -2رحمــت الــه حســین پــور فرزنــد قلــی شــماره شناســنامه  19نســبت بــا متوفــی پــدر پــس
ازتشــریفات قانونــی ومالحظــه گواهینامــه مالیــات بــرارث بــه شــماره – ســرانجام درتاریــخ  1398/5/17دروقــت
فــوق العــاده شــعبه دوم حصروراثــت شــورای حــل اختــالف خانمیــرزا بتصــدی امضــا کننــدگان زیــر تشــکیل
وپــس ازمالحضــه پرونــده کارگواهــی مــی نمایــد کــه ورثــه درگذشــته منحصــر بــه اشــخاص یادشــده دربــاال بوده
ووارث دیگــری نــدارد ودارائــی ان روانشــاد پــس ازپرداخــت وانجــام حقــوق ودیونیکــه برترکــه تعلــق مــی گیــرد
بــه صــورت زیــر تقســیم مــی گــردد  -1کوثــر ســعیدی ابواســحقی مــادر یــک ســوم ازکل ماتــرک  -2رحمــت
الــه حســین پــور پــدر 2/3دو ســوم ازکل ماتــرک ایــن رونوشــت جهــت درج درروزنامــه اســت فاقــد اعتبــار وارزش
دیگــری مــی باشــد 229

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم حصروراثت خانمیرزا مسعود مرادی

5258

رونوشت حصررواثت

خانــم زهــرا رجــب زاده بشناســنامه شــماره  59باســتناد شــهادتنامه وگواهــی فــوت ورونوشــت شناســنامه
ورثــه درخواســتی بشــماره 38583تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشعارداشــته اســت کــه شــادروان فــرود
تیمــوری نــژاد بشناســنامه شــماره 4660165248درتاریــخ دوشــنبه /31تیــر 1398درگذشــته وورثــه وی
درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از -1زهــرا رجــب زاده فرزنــد امیــد علــی شــماره شناســنامه  59نســبت بــا
متوفــی زوجــه  -2گل بهــار قربانــی دمابــی فرزنــد راه خــدا شــماره شناســنامه  4نســبت بــا متوفــی مــادر
-3تیمــور تیمــوری نــژاد فرزنــد جانعلــی شــماره شناســنامه  622نســبت بــا متوفــی پــدر -4زینــب تیمــوری
نــژاد فرزنــد فــرود شــماره شناســنامه 4661127471نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -5حســین علــی تیمــوری
نــژاد فرزندفــرود شــماره شناســنامه 7900006435نســبت بــا متوفــی فرزنــد پــس ازتشــریفات قانونــی
ومالحظــه گواهینامــه مالیــات بــرارث بــه شــماره ســرانجام درتاریــخ  1398/5/17دروقــت فــوق العــاده شــعبه
دوم حصروراثــت شــورای حــل اختــالف خانمیــرزا بتصــدی امضــا کننــدگان زیــر تشــکیل وپــس ازمالحظــه
پرونــده کار گواهــی مــی نمایــد کــه ورثــه درگذشــته منحصراســت بــه اشــخاص یــاد شــده دربــاال بــوده ووارث
دیگــری نــدارد ودارائــی ان روانشــاد پــس ازپرداخــت وانجــام حقــوق ودیونیکــه برترکــه تعلــق مــی گیــرد وبــا
عنایــت بــه مــاده واحــده مربــوط بــه اصــالح مــواد 946و 948قانــون مدنــی مصــوب  6بهمــن مــاده 1387
وبــه اســتناد مــاده واحــده الحــاق یــک تبصــره بــه مــاده  946قانــون مدنــی اصالحــی  1387/11/6مصــوب
 1389/5/26مجلــس شــورای اســالمی بــه صــورت زیــر تقســیم مــی گــردد زهــرا رجــب زاده زوجــه 1/8یــک
هشــتم ازامــوال منقــول وقیمــت امــوال غیرمنقــول –گل بهــار قربانــی دمابــی مادر1/6یــک ششــم ازکل
ماتــرک –تیمــور تیمــوری نــژاد پــدر 1/6یــک ششــم ازکل ماتــرک –مابقــی ترکــه بیــن ســایر وراث بــه قاعــده
ذکورودوبرابــر انــاث تقســیم مــی شــود زینــب تیمــوری نــژاد فرزنــد 1/3یــک ســوم ازمابقــی ترکــه –حســین
علــی تیمــوری نــژاد فرزنــد  2/3دو ســوم ازمابقــی ترکــه ایــن رونوشــت جهــت درج درروزنامــه سراســری
اســت وفاقــد اعتبــار وارزش دیگــری مــی باشــد 227
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مفقودی

اصــل کلیــه مــدارک (شناســنامه مالکیــت،کارت خودرو،تسلســل اسناد،ســند کمپانی)خــودروی ســواری پــژو بــه
شــماره انتظامــی  932-81ب 71شــماره موتــور 12482023385و شــماره شاســی 82047847بــه مالکیــت لطف
اهلل اکبــری گندمانــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

5262

بروجن

اگهی فقدان سند مالکیت

حســب درخواســت وارده شــماره  1398/4/16-3002002آقــای یونــس حاتــم زاده خیــاوی فرزنــد محــرم
بشــماره شناســنامه  694کــد ملــی  1670006948مبنــی بــر اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  2025/5متــر مربــع تحــت پــالک  11689فرعــی از  37اصلــی بخــش -13
اردبیــل بــه شــماره مسلســل  316595الــف  82بــا ثبــت در ذیــل ثبــت  22848صفحــه  511دفتــر  84صــادر
وتســلیم گردیــده ســپس نامبــرده مقــدار  750ســهم مشــاع از  2025/5ســهم از ششــدانگ پــالک مزبــور را
برابــر ســند شــماره  1388/3/9-69490دفتــر خانــه  22مشــگین شــهر بنــام آقایــان اســفندیار و زیــن العابدین
و خانــم ســریه همگــی حاتــم زاده خیــاوی کــه ذکــور  300ســهم مشــاع و ســهم انــاث  150ســهم مــی
باشــد انتقــال قطعــی داده اســت ونامبــرده  1275/5ســهم مشــاع از  2025/5ســهم ششــدانگ در پــالک
مزبــور مالکیــت دارد ســپس ســند مالکیــت مزبــور بعلــت نامعلومــی مفقود شــده اســت لــذا مراتب جهــت اطالع
عمــوم در یــک نوبــت آگهــی میگرددتــا هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند نــزد خــود باشــد بتوانــد
ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــودرا بــه ایــن اداره تســلیم دارد در غیر اینصــورت پس
از ســپری شــدن مهلــت قانونــی وعــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی مشــاعی بنامبــرده صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار 98/5/20:

مسعود تقی زاده خیاوی -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان مشگین شهر
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  98/05/02 – 139860318008001295هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض محمــود نظافتــی رودســری فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه  10571صــادره از
رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  200مترمربــع بــه شــماره
پــالک  5619فرعــی مجــزی از  234فرعــی از  84اصلــی بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محــرز
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز یکشنبه  98/5/20تاریخ انتشار نوبت دوم  :روز یکشنبه 98/6/3

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر -حسنعلی پاک مهر
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کارت هوشمند رانندگی کامیون به شماره هوشمند۲۲۲006۸
اینجانب فرشید چنگیزی به شماره شناسنامه  ۲4۵فرزند بابا جان
متولد  ۱364به شماره ملی  4۲3۱۹763۲۵مفقود و از درجه اعتبار
ساقط میباشد ...

5028

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب احمــد دینــی فرزنــد محمدجعفــر بــه شــماره شناســنامه  861صــادره
از قــم در مقطــع کارشناســی ( )18871رشــته حقــوق قضایــی صــادره از واحــد دانشــگاهی قــم بــا شــماره
 83154527374مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد .از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک
4689
را بــه آدرس :قــم  -دانشــگاه آزاد قــم ( واحــد پردیــس) ارســال نمایــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  98/05/05 :تاریخ انتشار نوبت دوم  98/05/13 :تاریخ انتشار نوبت سوم98/05/20 :

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان بوشهر
اداره ثت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کنگان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی

اگهــی موضــوع ماده3قانــون وماده13ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی وســاختمانهای
فاقدسندرســمی برابــررای شــماره 139860324006000251هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدســند رســمی مســتقردرواحدثبتی حــوزه ثبــت ملــک کنــگان تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی اقــای احمدقیصــری فرزندعلــی بشــماره شناســنامه 2صــادره ازالرســتان دریــک بــاب خانــه
بــه مســاحت 365/61مترمربــع مفــروز ومجــزی شــده ازپــالک 476فرعــی از3اصلــی واقــع در کنــگان خریــداری
ازمالــک رســمی اقــای حــاج عبدالحســین پریشــانی حیدرپــور محرزگردیــده اســت لذابــه منظوراطــالع عمــوم
مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکیت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه
ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق
مقــررات ســندمالکیت صادرخواهدشــد م الــف 243
تاریخ انتشارنوبت دوم1398/5/20
تاریخ انتشارنوبت اول 1398/5/5

امیرحسین شعبانی رئیس ثبت اسناد وامالک کنگان

4694

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان بوشهر
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کنگان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی

اگهــی موضــوع ماده3قانــون وماده13ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی وســاختمانهای
فاقدسندرســمی برابــررای شــماره 139860324006000249هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی حــوزه ثبــت ملــک کنــگان تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی اقــای احمدقیصــری فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 2صــادره ازالرســتان دریــک بــاب خانــه
بــه مســاحت 198.94مترمربــع پــالک فرعــی ازاصلــی پــالک 476فرعــی از 3اصلــی واقــع در کنــگان خریــداری از
مالــک رســمی اقــای حــاج عبدالحســین پریشــانی حیدرپــور محرزگردیــده اســت لذابــه منظــور اطــالع عمــوم مراتب
دردونوبــت بــه فاصلــه 15روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضــی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانندازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره
تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مراجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســندمالکیت
صادرخواهدشــد م الــف 245
تاریخ انتشارنوبت دوم98/5/20:
تاریخ انتشارنوبت اول1398/5/5:

امیرحسین شعبانی رئیس ثبت اسناد وامالک کنگان
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

چــون در اجــرای قانــون فــوق الذکــر و بــه موجــب رای شــماره  1398/04/13 – 139860318011003246هیات
حــل اختــالف مســتقر در ثبــت اســناد صومعــه ســرا تصــرف مالکانــه ابوالفضــل پیــروی فرزنــد محمــد از پــالک
 21فرعــی از  48اصلــی واقــع در قریــه پاســکه بخــش  22گیــالن از نســق نورمحمــد پیــرکار آزمــوده بــه عنــوان
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان ( خانــه و محوطــه ) بــه مســاحت  487مترمربــع از طــرف
هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــالک  248بــرای آن منظــور شــده لــذا بــر اســاس مفــاد مــاده  1قانــون فــوق
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز اگهــی مــی شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بــه
شــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار آگهــی بــه مــدت  2مــاه اعتــراض خــود را بایــن اداره
تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور
ســند مالکیــت اقــدام مــی گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهد شــد . .
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/05/06 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/05/20 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا – علی کاظمی پاکدل

4745

* آگهی ابالغ ارزیابی*

آگهــی ابــالغ ارزیابــی پــالک  22710/4298اصلــی ( چهارهــزار و دویســت و نــود وهشــت فرعــی از بیســت ودو هزار
و هفتصــد و ده اصلــی ) بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان مطابــق مــاده  -101آییــن نامــه مفــاد اجرای اســناد
رســمی .بدیــن وســیله بــه مریــم مالکــی  ،نــام پــدر  :دوســت محمــد  ،شــماره شناســنامه ، 678 :شــماره /شناســه
ملــی  ، 3621058303 :متولــد  ، 1351/09/17بــه نشــانی  :زاهــدان خ بهشــتی – نبــش بهشــتی  7کــد پســتی
 9816875638ابــالغ مــی شــود کــه بانــک دی شــعبه چهــارراه رســولی زاهــدان طبــق گــزارش مــورخ 98/5/3
کارشــناس رســمی دادگســتری  ،پــالک ثبتــی  -22710/4298اصلــی (چهــار هزار و دویســت و نود و هشــت فرعی
از بیســت و دو هــزار و هفتصــد و ده اصلــی) در بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان مــورد وثیقــه ســند رهنــی
شــماره  21396تنظیمــی دفتــر خانــه اســناد رســمی شــماره  65شــهر زاهــدان اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه
مبلــغ  4/400/000/000ریــال ( چهــار میلیــارد و چهــار صــد میلیــون ) ارزیابــی گردیــده  .لــذا چنانچــه بــه مبلــغ
ارزیابــی پــالک مذکــور معتــرض مــی باشــید  ،اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ابــالغ ایــن
اخطاریــه بــه ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیــد نظــر بــه مبلــغ بــه مبلــغ  4/450/000ریــال (
چهــار میلیــون و چهارصــد و پنجــاه هــزار ریــال ) بــه دفتــر ایــن اجــرا تســلیم نماییــد .ضمنـاً بــه اعتراضــی کــه
خــارج از موعــد یــا فاقــد فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیــد نظــر باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

رضا افشار–رئیس اجرای اسناد رسمی زاهدان

5251

شهرداری رشت

آگهــی تغییــرات شــرکت پایــا نیــرو پــی ایــالم شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  5894و شناســه ملــی  14004540987به اســتناد صورتجلســه مجمع
عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  1398/03/17تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد -1 :
اعضــای هیئــت مدیــره و ســمت انهــا تــا تاریــخ 1400/03/17بــه قــرار ذیــل تعییــن
گردیدنــد  -آقــای امیــد چراغــی بــه شــماره ملــی  4500933069بســمت رییــس
هیئــت مدیــره  -آقــای علــی رضــا چراغــی بــه شــماره ملــی  4500685820بســمت
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره  -خانــم بهنــاز مــرادی بــه شــماره ملــی 4501131985
بســمت مدیرعامــل و عضوهیئــت مدیــره  -2کلیــه اســناد و اوراق بهــادار بانکــی
وتعهــدآور از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــرات ،قراردادهــاو عقــود اســالمی و ســایر نامــه
هــای عــادی و اداری بامضاءرئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
مــی باشــد -3 .آقــای ایــرج صادقخانــی بــه شــماره ملــی  4500907750بــه ســمت
بــازرس اصلــی و آقــای احســان هــواس بیگــی بــه شــماره ملــی  6349943015بــه
ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی تعییــن گردیدنــد4- .روزنامه
کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد-5 .ترازنامــه
وحســاب ســودوزیان مالــی شــرکت ســال 1397موردتصویــب قرارگرفــت .
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تاســیس شــرکت ســهامی خــاص ســیوان گشــت غــرب درتاریــخ
1398/05/12بــه شــماره ثبــت  7138بــه شناســه ملــی 14008515561
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :تنظیــم وانجــام
مســافرت گروهــی داخلــی وخارجی،ذخیــره مــکان وهرگونــه خدمــات
ایرانگــردی وجهانگــردی بارعایــت قوانیــن ومقــررات ســازمان میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی وگردشــگری باشــماره مجوز963/113/2350بــه
تاریــخ 1396/04/14درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع
ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی :
اســتان ایــالم  ،شهرســتان ایــالم  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ایــالم ،شــاد آبــاد ،
خیابــان آیــت الــه حیــدری  ،خیابــان ابــوذر غفــاری  ،پــالک  ، 0طبقــه همکف
کدپســتی  6931876761ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ
 1000000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی تعــداد 100
ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین طــی
گواهــی بانکــی شــماره 66/19170/260مــورخ  1398/03/13نــزد بانــک
تجــارت شــعبه دانشــجو بــا کــد  19170پرداخــت گردیــده اســت اعضــا
هیئــت مدیــره خانــم ســمیرا ســلیمانی بــه شــماره ملــی 4500828249و بــه
ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای حبیــب الــه ســلیمانی
بــه شــماره ملــی 6349932501و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه
مــدت  2ســال خانــم فرشــته ســلیمانی بــه شــماره ملــی 6349948394و بــه
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه
مــدت  2ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان
حــق امضــا  :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار بانکــی و تعهــد آور از قبیــل چــک
وســفته و بــرات بامضــاء خانــم فرشــته ســلیمانی بســمت مدیرعامــل و رئیــس
هیئــت مدیــره همــراه بامهــر شــرکت و ســایر نامــه هــای عــادی و اداری
بامضــاء خانــم فرشــته ســلیمانی بســمت مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره
همــراه و مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق
اساســنامه بازرســان خانــم نبیلــه الفــت بــه شــماره ملــی 4490205481
بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای حمیــد
آقابابائــی بــه شــماره ملــی  4501072921بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه
مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی
هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ
و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
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