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اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان يزد
* موضوع مزايده :آگهي مزايده عمومي واگذاري غرفه تجاري به شماره پالك /18ت واقع در پايانه بار يزد به صورت اجاره بدون اخذ سرقفلي
* زمان انتشار در سايت  :از ساعت  08:00روز سه شنبه مورخ  1399/04/10درسامانه ستاد به نشاني  http://setadiran.irمی باشد .
* مهلت ومحل دريافت اسناد  :تا ساعت  14:00روز چهارشنبه مورخ  1399/04/18درسامانه ستاد به نشاني  http://setadiran.irمی باشد .
* مهلــت و محــل تحويــل پيشــنهادها :تــا ســاعت  13:00روز شــنبه مــورخ  1399/04/21همــراه بــا تحويــل اصــل فيــش بارگــذاري شــده
در ســامانه ســتاد بــه دبيرخانــه حراســت اداره كل راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي اســتان يــزد.
* ميــزان ســپرده شــركت درمزايــده  :غرفــه تجــاري بــه شــماره پــالك  / 18ت بــه مبلــغ  18/570/000ريــال بصــورت فيــش بانكــي
جداگانــه ،واريــزي بحســاب بانــك مركــزي بــه شــماره  4001063706373510نــزد بانــك مركــزي يــا بصــورت ضمانتنامــه بانكــي.
* ســاعت  ،روز و محــل بازگشــائي پيشــنهادها  :ســاعت  10:00روز يكشــنبه مــورخ  1399/04/22اداره كل راهــداري و حمــل و نقــل
جــاده اي اســتان يــزد
جهت كسب اطالعات بيشتر رجوع شود به سايت http://setadiran.ir
نوبت اول  99/04/10 :نوبت دوم 99/04/11 :
4278
پروانه بهداشتی پرورش گاو شیری به شماره .3223د مورخه  86.4.11واقع
در روستای فیروز اباد شههرستان بویراحمد به نام اسماعیل رحمانی به
شماره ملی  4230462255مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک موقت فارغ التحصیلی اینجانب الهه ارجمند به شماره ملی
 4260241362در مقطع کارشناسی رشته حقوق به شماره سریال2466789
صادره از واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج مفقود و فاقد
اعتبارمیباشد.
کارت هوشمند ناوگان جاده ای به شماره هوشمند  ۲۴۲۹۳۱۲متعلق به
کامیون کمپرسی اتکو  ۱۸۲۴به رنگ سفید روغنی مدل  ۱۳۸۴به شماره
موتور 90692100410564به شماره شاسی  NAB9525025A940085به
شماره پالک  ۲۵ع  ۲۶۳ایران  ۴۹به نام جهانگیر ازاده خواه مفقود و از درجه
اعتبار ساقط میباشد ..
نوبت اول
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فریبا صفی پور مادوان به شماره سریال
 ۲۱۵۸۹۷۹وشماره دانشجویی  ۸۶۰۳۸۸و شماره ملی  ۲۵۴۹۸۹۵۵۷۶در
رشته حسابداری مقطع کارشناسی فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسالمی
واحد یاسوج مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

آگهی تغییرات شرکت فرنام اختر زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت  1933و شناسه

ملی  10861822611به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/14
تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ هشتصد میلیون
ریال منقسم به  200سهم  4.000.000ریالی با نام از محل پرداخت نقدی افزایش یافت و

ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()896385

آگهی ابالغ

جنــاب آقــای محمدحســین ســلمانی فرزنــد غالمحســین بشــماره ملــی  1372839011بشــماره شناســنامه
 55379متولــد ســال 1346/05/07
نظــر بــه طــرح پرونــده شــما بــه کالســه  139900127019000155در شــعبه ویــژه قاچــاق کاال و ارز تعزیــرات
حکومتــی شهرســتان ابهــر بــه اتهــام مباشــرت در قاچــاق تعــداد  55600نــخ ســیگار  ،بدیــن وســیله بــا انتشــار
آگهــی باســتناد مــاده  174قانــون آئیــن دادرســی کیفــری  ،دادنامــه غیابــی شــماره 139900227019000113
مــورخ  1399/04/07صــادره از ســوی شــعبه فــوق الذکــر مبنــی بــر پرداخــت مبلــغ  562/950/000بعنــوان
جــزای نقــدی در حــق دولــت و ضبــط کاالهــای مکشــوفه و خــودرو پــژو  405مشــکی رنــگ بــه شــماره انتظامــی
 51ه  221ایــران  72بنفــع دولــت برابــر قوانیــن و مقــررات جــاری بــه شــما ابــالغ مــی گــردد مقــرر اســت ظــرف
حداکثــر یــک مــاه از زمــان درج آگهــی در شــعبه رســیدگی کننــده حاضــر شــوید در صــورت عــدم حضــور برابــر
قانــون اقــدام خواهــد شــد .

ابراهیم رهنما -رئیس اداره و شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ابهر

4265

اگهی فقدان سند مالکیت

حســب درخواســت وارده شــماره  1399/3/3-3000629خانــم هــا نجیبــه و پریســا و ســکینه و مرضیــه همگــی
اذری مللــو مبنــی بــر اینکــه نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بپــالک -4245فرعــی از -37اصلــی واقــع در
مشــگین شــهر بخــش  -13اردبیــل بــه مســاحت  384/90متــر مربــع بنــام آقــای جلیــل حاتمــی گیگلــو بــا ثبــت
در دفتــر  15صفحــه  274ذیــل ثبــت  3215ســند مالکیــت مجلــد بــه شــماره  804129صــادر و تســلیم گردیــده
ســپس نامبــرده بــه اســتناد گواهــی حصروراثــت  73/2-464مدنــی اصــداری از ریاســت شــعبه دوم دادگاه حقوقی
مشــگین شــهر فــوت و وراث حیــن الفــوت عبارتنــد از دو پســر بنــام هــای اشــکان و فرزیــن و یــک دختــر بنــام
مــژگان همگــی حاتمــی گیگلــو یــک همســر بنــام شــعله نصرتــی و پــدر بنــام ســامی خــان حاتمــی گیگلــو مــی
باشــد ســپس همگــی وراث ششــدانگ پــالک مزبــور برابــر ســند شــماره  1373/11/9-31443دفتــر خانــه 70
مشــگین شــهر بنــام آقــای ســتار آذری مللــو انتقــال قطعــی داده انــد کــه بنــا بــه درخواســت ایشــان بــا ابطــال
ســند مالکیــت مجلــد اولیــه ســند مالکیــت مجلــد بشــماره  994937بــه نامبــرده صــادر و تســلیم گردیده ســپس
ســند مالکیــت مزبــور بعلــت نامعلومــی مفقــود شــده اســت لــذا بــه موجــب تبصــره 3مــاده  120آئیــن نامــه قانون
مراتــب جهــت اطــالع عمــوم در یــک نوبــت آگهــی میگرددتــا هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجود ســند نزد
خــود باشــد بتوانــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــودرا بــه ایــن اداره تســلیم دارد در
غیــر اینصــورت پــس از ســپری شــدن مهلــت قانونــی وعــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار 1399/4/10:

مسعود تقی زاده خیاوی -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان مشگین شهر

4277

آگهی حصروراثت

آقــای حســن کبیردهبنــه بشــماره شناســنامه  2877فرزنــد محمــد از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد کبیــر دهبنــه فرزنــد صفــر محمــد در تاریــخ  1398/3/21در
شهرســتان ســنگر روســتای دهبنــه فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد -1 :
حســن کبیــر دهبنــه شــماره شناســنامه  2877نــام پــدر محمــد فرزنــد متوفــی  -2فاطمــه کبیــر دهبنــه شــماره
شناســنامه  2878نــام پــدر محمــد فرزنــد متوفــی بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس
از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  9900159مفــاد 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 ســوم شــورای حــل اختــالف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر
ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت خواهــد شــد .

رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم شهری سنگر

4256

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

برابــر رای شــماره  99/02/15 – 139960318020000304هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ســیده اشــرف شــریفی فرزنــد ســید محمــد بــه شــماره شناســنامه 1567
صــادره از رودســر و کدملــی  2690501074بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت
 564/55مترمربــع پــالک  843فرعــی از قســمتی از قطعــه  11تفکیکــی ســنگ  315اصلــی واقــع در قریــه میانده
بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک بنیــاد مســتضعفان انقالب اســالمی محرز
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  117 .تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  :ســه شــنبه  99/04/10تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :ســه شــنبه 99/04/24

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

آگهی

4258

ابالغ نامه

نوبت دوم – خوانده  ،کالسه پرونده 99/27 :
طرفیــن دعــوا  :خواهــان  /نماینــده خواهــان  :عزیــز بــزرگ پــور جاللونــد نشــانی  :اســتان گیــالن – شهرســتان
لنگــرود – چمخالــه – روبــروی زمیــن فوتبــال – کوچــه شــقایق  – 5پــالک  27تلفــن  09111433358 :خوانــده
 /نماینــده خوانــده  :ملــک مســکونی اصغــر مومنهــا – علــی ارومیــه  -اصغــر مومنهــا علــی ارومیه نشــانی  :اســتان
تهــران – شهرســتان تهــران – شــهر تهــران خــاوران – بعــد از پــل امــام علــی – روبــروی ایســتگاه باســکول –
خیابــان خــوب بخــت – شــهرک مبعــث – ارکیــده – طبقــه چهــارم واحــد  43تلفــن  09121492363 :خواســته
دعــوا  :حقــوق معوقــه  /اضافــه کاری  /عیــدی و پــاداش  /ســنوات خدمــت  /حــق بیمــه  /حــق الســعی  /ســایر زمان
جلســه  :روز  15مــاه  05ســال  1399ســاعت  9:30مــکان جلســه  :شــعبه تشــخیص لنگــرود هیــات تشــخیص
اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی لنگــرود بــه نشــانی خ ش بهشــتی – روبــروی بانــک مســکن شــعبه مســجد
جامــع  42525300گیرنــده ابــالغ نامــه  :اینجانــب اقــای  /خانــم  --بــا ســمت  /نســبت – خواهــان  /خوانــده در
روز – مــاه – ســال  1399در ســاعت – نســخه دوم ابــالغ نامــه را دریافــت نمــودم  .گواهــی ابــالغ  :اینجانــب در
روز – مــاه – ســال  1399در ســاعت – ابــالغ نــاه را بــه اقــای  /خانــم – بــا ســمت  /نســبت – ابــالغ نمــودم  .تذکر
 :دادخواســت و ضمایــم آن بایــد بــه همــراه ایــن ابــالغ نامــه بــه خوانــده یــا خواننــدگان ابــالغ شــود .

محسن مهدی زاده لنگرودی – رئیس اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان لنگرود 4257

اگهی تغییرات شرکت کاوش بنای فرهود سهامی خاص به شماره ثبت  9511و شناسه

ملی  14008350660به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/11/11تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :پیروز ایمانی به شماره ملی  5509979976و

سعید کریمیان به شماره ملی  5219941811و فرزانه امیری پور به شماره ملی 5500025767

به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2سعید کریمیان
به شماره ملی  5219941811به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و پیروز ایمانی به

شماره ملی  5509979976به سمت رئیس هیات مدیره و فرزانه امیری پور به شماره ملی
 5500025767به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق
امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های

عادی و اداری با امضاء پیروز ایمانی ( رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است -4
سید میثم سیدی به شماره ملی  5500007130به سمت بازرس اصلی و صادق محمدی به

شماره ملی  4240202930به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند

 --5روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1399/02/28 – 139960318008000461هیــات 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 ســلیمه نصــری رودســری فرزنــد منصــور بــه شــماره شناســنامه  261صــادره از رودســر در ششــدانگ یکبــاب
خانــه و محوطــه بــه مســاحت  220/46مترمربــع بــه شــماره پــالک  2فرعــی قســمتی  5شــهر از  5اصلــی واقــع در شــهر
رودســر بخــش  29گیــالن خریــداری از حســین نصــری محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی
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  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز ســه شــنبه  99/03/27تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز ســه شــنبه 99/04/10

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1399/02/07 – 139960318008000225هیــات 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 بتــول غمگســار چافــی فرزنــد غالمعلــی بــه شــماره شناســنامه  1594صــادره از لنگرود
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  1030/11مترمربــع بــه شــماره پــالک
 5803فرعــی قســمتیاز پــالک  282فرعــی از  84اصلــی واقــع در قریــه چافجیــر بخــش  29گیــالن خریــداری از
ســلیمان پــور عیســی 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 اعتراضی داشــته باشــند می
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  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز ســه شــنبه  99/03/27تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز ســه شــنبه 99/04/10

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

برابــر رای شــماره  139960318001000468مــورخ  99/03/10هیــات موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ملــک ناحیــه یــک رشــت  ،تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض خانــم فاطمــه حقگــو نیــا بــه شــماره شناســنامه  2788کــد ملــی  259268621صــادره از کوچصفهــان فرزنــد
حســن در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  325مترمربــع پــالک فرعــی  158مفــروز از پــالک شــماره
یــک فرعــی از اصلــی  20واقــع در قریــه ولــم بخــش  11گیــالن حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت احــراز مالکیــت
متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور
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  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/03/26 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/04/10 :

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت – ایرج پور احمد کلشتری

یــک نســخه اگهــی اخطاریــه وقــت رســیدگی مورخــه  99/5/11ســاعت  9صبــح در خصــوص کالســه
 9900062دعــوی اعتبــاری آزاد ثامــن االئمــه بــا وکالــت خانــم شــیدا قلیزاده بطرفیت ســکینه جوشــن بخواســته
مطالبــه وجــه ســفته ارســال میگــردد مقتضــی اســت تــا در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار منتشــر و نســخه ای از
آگهــی منتشــره جهــت ضبــط در ســابقه بــه ایــن شــعبه ارســال گــردد .موضــوع اگهــی  :وقــت رســیدگی

مدیر دفتر شعبه هجدهم شورای حل اختالف رشت – معصومه حسن پور

4262

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960326001000321مورخــه  1399/03/20هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان
ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زگیــه فرجــی فرزنــد حســن علی یه شــماره شناســنامه
 1302صــادره از تــکاب در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  207/15متــر مربــع قســمتی از پــالک 7/48
واقــع در حومــه بخــش یــک همــدان بنشــانی محمدیــه خیابــان شــهید نــوری خریــداری از احــدی از وراث مالــک
رســمی اقــای محســن عابدیــن محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله
 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  -401 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/03/25 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/04/10 :

علی زیوری حبیبی – رئیس ثبت اسناد و امالک

3745

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

برابــر رای شــماره  99/02/16 – 139960318020000311هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم حســن فدائــی لیمائــی فرزنــد موســی بــه شــماره شناســنامه  1059صــادره
از رودســر و کدملــی  2690618761بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 324/52
مترمربــع پــالک  46فرعــی در قســمتی از قطعــه  63تفکیکــی از ســنگ  254اصلــی واقــع در قریــه گاوماســت
بخــش  29گیــالن خریــداری رســمی از بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی اداره امــوال و امــالک اســتان گیــالن
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 .تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  :ســه شــنبه  99/03/27تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :ســه شــنبه 99/04/10

3855

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

برابــر رای شــماره  99/02/16 – 139960318020000306هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی یاســر شــجاعی لزربــن فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه  182صــادره از رامســر
و کدملــی  2691472647بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  387/28مترمربــع
پــالک  87فرعــی در قســمتی از قطعــه  3تفکیکــی از ســنگ  305اصلــی واقــع در قریــه فکجــور بخــش  29گیالن
خریــداری رســمی از ســازمان امــوال و امــالک بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی اســتان گیــالن 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 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 انتشــار نوبــت اول
 :ســه شــنبه  99/03/27تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :ســه شــنبه 99/04/10

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

3854

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

برابــر رای شــماره  99/02/15 – 139960318020000300هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی عاطفــه نصــر فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه  416صــادره از رودســر و کدملی
 2691182908بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  356/76مترمربع پــالک 1196
فرعــی در قســمتی از قطعــه  695تفکیکــی از ســنگ  152اصلــی واقــع در قریــه واجــارگاه بخــش  29گیــالن
خریــداری رســمی از ســازمان امــوال و امــالک بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی اســتان گیــالن 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 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 انتشــار نوبــت اول
 :ســه شــنبه  99/03/27تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :ســه شــنبه 99/04/10

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

3853

ســند کمپانــي خــودرو ســواري هــاچ بــک بــه شــماره پــالک 733-20ق 36شــماره شاســي S1442277142629
شــماره موتــور  00057220بــه نــام محمــد محمــدزاده مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

مشهد

3803

مفقودی

ســند کمپانــی موتــور ســیکلت کیــان  125ســی ســی مــدل  1394رنــگ مشــکی شــماره موتــور
 0124ne2933935و شــماره شاســی  ne2125k9455664بــه شــماره پــالک  43355 – 614مفقــود گردیــده
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

اگهی تغییرات شرکت رکسانا تجهیز امیر سهامی خاص به شماره
ثبت  8845و شناسه ملی  14007436730به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه مورخ  1399/02/30تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :سارا
همت جو به شماره ملی  6009895448و مهران همت جو به شماره ملی
 0069222551و اسماعیل پورقاسمیان به شماره ملی 0073149632
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
-2صغری آذرگشسب به شماره ملی  4240137985به سمت بازرس
اصلی و سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی  4240166233به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3روزنامه کثیر
االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج
()893941

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

3857

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

یاسوج ()896387

3856

4279

قم

4281

اگهی تغییرات شرکت رکسانا تجهیز امیر سهامی خاص به شماره ثبت
 8845و شناسه ملی  14007436730به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1399/02/30تغییرات ذیل اتخاذ شد  :مهران همت جو به شماره
ملی  0069222551به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و سارا همت
جو به شماره ملی  6009895448به سمت رئیس هیات مدیره و اسماعیل
پورقاسمیان به شماره ملی 0073149632به سمت نائب رئیس هیات مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق
بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری
با امضاء مهران همت جو (مدیرعامل ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجارییاسوج
()893939

آگهــی تغییــرات شــرکت عمــارت پایــا دارابگــرد شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1343و شناســه ملــی
 14006284334بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1399،03،19تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - :ســمت اعضــاء
هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیدنــد :آقــای محمدرضــا
بابایــی  2491202727بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای
محمــد مهــدی بابایــی  2491599856بــه ســمت مدیــر عامــل و
عضــو هیئــت مدیــره و آقــای صمــد یــزدان پنــاه 2440090948
بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره - .حــق امضــای کلیــه
اســناد بهادار-رســمی –قراردادها-تعهــدآور چکهــا و ســفته هــا و
نامــه هــای عــادی و اداری بــه امضــاء مدیــر عامــل بــه تنهایــی
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب ()896864

4272

آگهــی تغییــرات شــرکت گیتــی عــرش فــارس شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  17364و شناســه ملــی  14005148908بــه اســتناد صورتجلســه
هیئــت مدیــره مــورخ  1399،03،08تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - - :آقــای مهــدی
پارســا 2295381223بــه ســمت مدیــر عامــل و رئیــس هیــات مدیــره و آقــای هــادی
پارســا 2391679920بــه ســمت نایــب رئیــس هیــات مدیــره و آقــای احمــد پارســا
 2300921456بــه ســمت عضــو هیــات مدیــره بــرای باقیمانــده مــدت هیــات مدیــره
تاتاریــخ  1401،03،08انتخــاب شــدند - .حــق امضــای کلیــه اســناد بهادار-رســمی
–قراردادها-تعهــد آور چکهــا و ســفته هــا بــه امضــاء رئیــس هیــات مدیــره و مدیــر
عامــل هرکــدام بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت و نامــه هــای عــادی و اداری بــه
امضــاء رئیــس هیــات مدیــره و مدیــر عامــل هــر کــدام بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد - .ســرمایه شــرکت از مبلــغ 1.000.000ریــال بــه مبلــغ
 10.000.000ریــال از محــل نقــدی وصــدور ســهام جدیــد افزایــش یافــت ومــاده
مربوطــه دراساســنامه اصــاح گردیــد .مبلــغ افزایشــی ومبلــغ ســرمایه تعهــدی اولیــه
طــی گواهــی  99،3،17-443بانــک ملــی شــعبه عــادل آبــاد واریــز گردیــد .ســرمایه
شــرکت مبلــغ 10.000.000ریــال منقســم بــه  1000ســهم  10.000ریالــی بــا نــام یــا
توامــا کــه تمام ـاً پرداخــت شــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز (7274 )896853

آگهــی تغییــرات شــرکت گیتــی عــرش فــارس شــرکت ســهامی خاص
بــه شــماره ثبــت  17364و شناســه ملــی  14005148908بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1399،03،08تصمیمات
ذیــل اتخــاذ شــد  :بــه هیــات مدیــره اختیــار داده مــی شــود کــه نســبت
بــه عملــی نمــودن افزایــش ســرمایه ظــرف  20روز اقــدام نمایــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز ()896854

4273

آگهــی تغییــرات شــرکت عمــران پیشــه گــران مــاد شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  12132و شناســه ملــی  14005288482بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ  1399،03،24تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :بــه موضــوع فعالیــت
شــرکت  :انجــام کلیــه خدمــات اجــرای ســاختمان (در کلیــه مــوارد در صــورت لــزوم پــس از
اخــذ مجوزهــای الزم و ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بمنزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمیباشــد ) الحــاق گردیــد و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()895909

4275

تاسیس شرکت سهامی خاص کیهان بنای ساورز درتاریخ  1398/11/16به
شماره ثبت  9937به شناسه ملی  14008972937ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه  .ساختمان  .برق  .تاسیسات و تجهیزات
 .اب و کشاورزی  .ارتباطات و صنعت و نفت و گاز بدون از بهره برداری و اکتشاف
پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد
 ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله دادگستری  ،خیابان
سروش  ،خیابان شهید قدوسی  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی 7591766335
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به
 100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط
موسسین طی گواهی بانکی شماره  1333 / 3005مورخ  1398/11/07نزد بانک
توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در
تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سمانه حسینی به شماره
ملی 4220306498و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای
سامر محرابی به شماره ملی 4232013490و به سمت رئیس هیئت مدیره به
مدت  2سال خانم فریبا نظری بیشه به شماره ملی 5509950048و به سمت
مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهد اور شرکت از قبیل چک  .سفته .
بروات  .قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء
سمانه حسینی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد  .بدیهی است اضافه کردن
هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت بالمانع است .اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای افشین زینتی به شماره ملی 4220652248
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فاطمه ریاضی اصل به
شماره ملی  4220686207به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه
کثیر االنتشار ابتکار 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 کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج ()896386

اگهی تغییرات شرکت فرنام اختر زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت
 1933و شناسه ملی  10861822611به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1398/11/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :کلیه سرمایه تعهدی شرکت
توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج ()896388
اگهیتغییرات شرکت رهام تهویه بویراحمد سهامی خاص به شماره ثبت  7700و
شناسه ملی  14005348949به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ

 06/07/1398تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت از 4نفر
به  3نفرکاهش یافت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()893919

آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع چــوب راحتــی و شــرکا
شــرکت تضامنــی بــه شــماره ثبــت  2722و شناســه ملــی
 14008929800بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1399،02،20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :خانــم فهیمــه
بیاتــی کلیمانــی بــه شــماره ملــی  5709638072بــه ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای علــی راحتــی کلیمانــی بــه شــماره
ملــی  2630828972بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و مدیرعامل
انتخــاب شــدند -2 .مقــرر گردیــد کلیــه قراردادها و اســناد رســمی
و تهعــدآور بانکــی از قبیــل چــک و ســفته وبــرات و غیــره بــا امضاء
منفــرد مدیــر عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد و
همچنیــن اوراق عــادی و نامــه هــای اداری بــا امضــای مدیرعامــل
همــراه بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار خواهــد بــود .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش (4276 )896458

آگهي قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد
سند مالکیت
در اجــرای مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی وســاختمانهای فاقــد
ســند مالکیــت اشــخاصی کــه درخواســت ســند مالکیــت مفــروزی
امــاک مــورد تقاضــای خــود را نمــوده انــد وتقاضــای آنهــا منتهــی بــه
صــدور رأی در هیئــت حــل واختــاف گردیــده ،اســامی ومشــخصات
آنــان بشــرح زیــر در دونوبــت بــه فاصلــه  15روز در دو روزنامــه
کثیراالنتشــار ومحلــی جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میشــود وچنانچــه
در مــدت دومــاه از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی اعتــراض واصــل شــود
صــدور ســند مالکیــت موکــول بــه ارائــه حکــم دادگاه خواهــد بــود در
غیــر اینصــورت چنانچــه اعتراضــی بــه ایــن اداره واصــل نگــردد ویــا
معتــرض در مهلــت مقــرر گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه
عمومــی محــل ارائــه ندهــد اســناد مالکیــت امــاک مــورد آگهــی برابر
مقــررات بنــام متقاضیــان صــادر خواهــد شــد وصــدور ســند مالکیــت
مانــع مراجعــه متضرربــه دادگاه نخواهــد شــد.
 1ـ ششــدانگ عرصــه واعیــان پــاک  2392فرعــی از 76فرعــی از 53
اصلــی بخــش  8بنــام دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه نمایندگــی
اداره اطاعــات شهرســتان کامیــاران نســبت بــه شــش دانــگ عرصــه و
اعیــان بــه مســاحت  187مترمربــع مــورد خریــداری از آقای احمــد وکیل
2ـ ششــدانگ عرصــه واعیــان پــاک  2393فرعــی از 76فرعــی از 53
اصلــی بخــش  8بنــام دولــت جمهــوری اســامی ایران بــه نمایندگــی اداره
اطاعــات شهرســتان کامیــاران نســبت بــه شــش دانــگ عرصــه و اعیــان
بــه مســاحت 170/50مترمربــع مــورد خریــداری از آقــای احمــد وکیــل
 3ـ ششــدانگ عرصــه واعیــان پــاک  2397فرعــی از 76فرعــی از 53
اصلــی بخــش  8بنــام دولــت جمهــوری اســامی ایران بــه نمایندگــی اداره
اطاعــات شهرســتان کامیــاران نســبت بــه شــش دانــگ عرصــه و اعیــان
بــه مســاحت  218/70مترمربــع مــورد خریــداری از آقــای احمــد وکیــل
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