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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

آگهــی تغییــرات شــرکت پــازن رشــد ســبز اغذیــه بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  12925و شناســه ملــی  14007351306بــه
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1397،08،26تصمیمــات ذیل
اتخــاذ شــد  :خانــم ســیما کشــاورزی بــه شــماره ملــی  6299677473بــه
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره آقــای میــاد علــی مــرادی به شــماره
ملــی  4610649675بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره آقــای حمیــد رضا
ایــل بیگــی بــه شــماره ملــی  3770274792بــه ســمت عضــو هیئــت
مدیــره آقــای علیرضــا جمالــی بــه شــماره ملــی  3490398866به ســمت
عضــو هیئــت مدیــره خانم المیــرا قمری بــه شــماره ملــی 2840105292
بــه ســمت مدیــر عامــل شــرکت (خــارج از اعضــاء) بــرای مــدت نامحــدود
انتخــاب گردیدنــد .کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور و اوراق عــادی
و اداری شــرکت بــا امضــای مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره یــا نایــب
رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــند.

برابــر رای شــماره  1399/03/19 - 139960318019001158هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســامد یعقوبــی کاربنــد فرزنــد عاکــف بــه شــماره شناســنامه  548صــادره از
تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 400مترمربــع پــالک فرعــی  1295از  88اصلــی مفــروز و
مجــزی شــده از پــالک  118واقــع در قریــه نــاورود بخــش  27گیــالن خریــداری از مالــک رســمی معــروف یعقوبی
کاربنــدی 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 توانند 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 .
 710تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/04/14 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/04/28

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده

برابــر رای شــماره  139960313015000182هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک قــره ضیاالدیــن تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای حســین قــره زاده فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه  1290صــادره از قــره ضیاءالدین
 ،آقــای یوســف قــره زاده فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه  45صــادره از قــره ضیــاء الدیــن  ،آقــای یوســف
قــره زاده فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه  45صــادره از قــره ضیــاء الدیــن در یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه
مســاحت  31665مترمربــع پــالک فرعــی از  36اصلــی واقــع در بخــش شــش حــوزه ثبــت ملــک قــره ضیــاء الدین
 ،آقــای علــی قــره زاده محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت 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 اخذ
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  99/04/14 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/04/29 :

آگهــی تغییــرات شــرکت پــازن رشــد ســبز اغذیــه بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره
ثبــت  12925و شناســه ملــی  14007351306بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1397،08،26تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :خانــم
ســیما کشــاورزی بــه شــماره ملــی  ، 6299677473آقــای میــاد علــی مــرادی بــه شــماره
ملــی  ، 4610649675آقــای علیرضــا جمالــی بــه شــماره ملــی  3490398866و آقــای
حمیدرضــا ایــل بیگــی بــه شــماره ملــی  3770274792بــه ســمت اعضــای هیئــت مدیــره
بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد.

رئیس ثبت اسناد و امالک چایپاره – مصطفی شرفخانی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد ()900986

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد ()900973

اگهی تغییرات شرکت چاپار خدمات شمس سهامی خاص به شماره ثبت 8703
و شناسه ملی  14007242310به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1397/10/05تغییرات ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه  1-به موضوع شرکت عالوه
بر موارد قبلی داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری ،تصدی به فعالیت
خدماتی و نظافتی،تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی،عملیات بارگیری
و خلیه و یا ترخیص کاال،اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها
و یا کنفرانس ها ،ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی
،عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های
آب رسانی ،تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات
و ماهیان ،فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال
آن،فعالیت بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای ،تاسیس مرکز روان شناسی و
امور مشاوره و روان کاوی ،بازرسی کاال و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره کیفی
استاندارد،طراحی و اجرا سیستم ایمنی،خدمات شارژ،فروش و سائل و تجهیزات و
ادوات ایمنی و نجات آتش نشانی،تصدی به مراکز معاینه فنی در خصوص خودرو
و موتور سیکلت ،انجام خدمات امدادی و کمک های اولیه در هنگام بروز حوادث
و موانع طبیعی با و غیره متقربه ،تولید و ارائه رایانه،تولید و ارائه دستگاه های
جانبی،تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری ارائه و پشتیبانی بسته های
نرم افزاری و  CDاطالعاتی تولید داخل،خدمات شبکه های اطالع رسانی ،مشاوره
و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی ،شبکه داده ها ( ارائه اجرا و پشتیبانی
) امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی ،موضوعات مربوط به
تجارت الکترونیک ،انتشار نشریه و یا انجام فعالیت های مطبوعاتی  ،صندوق های
حمایت از توسعه بخش کشاورزی  ،تصدی به فعالیت در زمینه کاریابی،مشاوره
شغلی،ارائه تسهیالت به جویندگان کار،مشاوره روابط کار و کارگر ،طراحی و
توسعه بازیهای رایانه ای و سرگرمی ،انجام خدمات حل و نقل درون شهری مسافر
و کاال و مرسوالت و یک موتوری،کارگزاری ترابری دریایی انواع تخلیه و بارگیری
و بازرسی کشتی و کاال کشتی ها،آموزش در زمینه مدل کایت و گالیدر انواع
هواپیما و هلی کوپتر و چتر و بالن ،حمل و نقل ریلی بار و مسافر از قبیل حمل ونقل
داخلی و خارجی ریلی  ،ارائه خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی سرویسهای فنی
و تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی ،ارائه خدمات پزشکی از جمله تاسیس
بیمارستان،زایشگاه ،اسایشگاه ،آزمایشگاه البراتور ،کارخانه داروسازی ،داروخانه
،حجامت  ،ورود هر نوع فرآورده های بیو لوژیک نظیر سرم وواکسن و فراورده
های آزمایشگاهی ومواد غذایی ،ترخیص و ساخت هر نوع دارو یا فراورده بیو
لوژیک و عرضه و فروش ،واردات بذر ،پیاز ،قلمه ،پیوند ریشه و میوه ،نهال و تخم
نباتات ،ورود و ساخت تبدیل و بسته بندی و فرموله کردن،توزیع و صدور کلیه
سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی  ،فروش سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی
،تولید محصوالت کشاورزی ارائه خدمات و تامین نیاز تولید کنندگان کشاورزی
تولید محصوالت دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح
اراضی مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص کشاورزی ،اشتغال به
تهیه و ترکیب و فروش داروها ،واکسن ها ،سرم ها،مواد بیولوژی و بیمارستانها
مخصوص دام ،ایجاد موسسات بهداشتی و درمانی ،تصدی به فعالیهایی در
خصوص سرویسهایرادیویی خدمات مربوط به تجهیزات رادیویی،خدمات اینترنت
(،)lSPتوزیع اینترنت(،)lSDPخدمات انتقال داده ها (،)PAPخدمات انتقال داده
از طریق ماهواره (،)SAPخدمات عمومی تلفن ثابت (،)PSTNخدمات مخابراتی
ارتباط همراه بین المللی ماهواره ای (،)GMPCSعرضه خدمات پستی و مرسالت
داخلی و عرضه و فروش تمبرهای یادگاری و پستی ،تصدی به هرگونه فعالیت
ورزشی و تاسیس باشگاه ورزشی -برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی
،آموزش و تلیم راهنمایی و رانندگی،خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو
وموتور سیکلت و سایر موارد قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز
از مراجع ذیصالح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج
()896978

4332

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد ()900987

آگهــی تغییــرات شــرکت پــازن رشــد ســبز اغذیــه بــا مســئولیت محــدود
بــه شــماره ثبــت  12925و شناســه ملــی  14007351306بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1397،08،26تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  :خانــم ســیما کشــاورزی بــه شــماره ملــی 6299677473
بــا پرداخــت 674،180،000ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود
را بــه میــزان  675،000،000ریــال افزایــش داد .آقــای میــاد علــی مــرادی
بــه شــماره ملــی  4610649675بــا پرداخــت  2،774،560،000ریــال بــه
صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را بــه میــزان  2،775،000،000ریــال
افزایــش داد .آقــای محمــد علــی مــرادی بــه شــماره ملــی 4660074609
بــا پرداخــت 2،699،760،000ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه
خــود را بــه میــزان 2،700،000،000ریــال افزایــش داد .آقــای علــی رضــا
جمالــی فرزنــد محمــد متولــد  1377،11،11شــماره شناســنامه اختصاصــی و
شــماره ملــی  3490398866صــادره از بوشــهر بــه آدرس اســتان چهارمحــال
و بختیــاری شــهرکرد میرآبــاد غربــی خیابــان امیــن خیابــان  12متــری اول
پــاک  4طبقــه اول بــا پرداخــت  675،000،000ریــال بــه صنــدوق شــرکت
در زمــره شــرکاء درآمــد .آقــای حمیدرضــا ایــل بیگــی فرزنــد علــی متولــد
 1377،06،17شــماره شناســنامه اختصاصــی و شــماره ملــی 3770274792
صــادره از بیجــار بــه آدرس اســتان تهــران پرنــد خیابــان عامــه جعفــری
خیابــان صبــای  9مجتمــع  65بلــوک دوم واحد 2بــا پرداخــت 675،000،000
ریــال بــه صنــدوق شــرکت در زمــره شــرکاء درآمــد .ســرمایه شــرکت از مبلــغ
 1،500،000ریــال  7،500،000،000ریــال افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه
در اساســنامه اصــاح گردیــد .تعــداد اعضــاء هیــات مدیــره بــه  2الــی  5نفــر
افزایــش یافــت و بدیــن نحــو مــاده  14اساســنامه اصــاح گردیــد.

آگهی
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آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه شــماره چاپــی  729126بشــماره پــالک 27
فرعــی از  2240اصلــی واقــع در بخــش  31گیــالن بــه مســاحت  160متــر مربــع خانــم ســونیا طاقــداری صــادر
و تســلیم شــده اســت ســپس نامبــرده برابــر وارده شــماره  99/4/7 – 2564/99/121منضــم بــه دو بــرگ شــهادت
شــهود اعــالم داشــته کــه اصــل ســند مالکیــت اولیــه مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی را نموده
اســت لــذا مراتــب بــر اســاس مــاده  120آییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از
حقیقــی و یــا حقوقــی مدعــی حقــی و یــا وقــوع معاملــه بــه نفــع خویــش و یــا وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد
خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز مــی توانــد اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائــه
اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــالم و رســید دریافت نمایــد در غیــر اینصــورت برابر
مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد شــد .

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی
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آگهی تحدید حدود اختصاصی

برگ سبز خودروی سواری پژو پارس مدل  ۱۳۸۳به رنگ نقره ای متالیک

به شماره موتور 12483116400به شماره شاسی  83813882به شماره پالک

 ۴۴ج  ۶۹۷ایران  ۴۳به نام علی هاشمی پور به شماره ملی ۵۴۱۹۷۱۵۲۸۷

مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد ...

نظــر باینکــه تحدیــد امالکــی کــه بعمــل نیامــده آگهــی تحدیــد اختصاصــی انهــا بشــرح زیــر منتشــر مــی گــردد
قریــه صیــدر محلــه ســنگ اصلــی  72بخــش  29گیــالن
پــالک فرعــی شــماره  6134بصــورت ششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه
مســاحت  323/86متــر مربــع ملکــی خانــم بهــاره احمــد زاده فرزنــد ابــوذر راس ســاعت  9صبــح روز شــنبه
مــورخ  99/5/4در محــل بعمــل خواهــد آمــد .لــذا مراتــب جهــت اطــالع بــه مجاورنــی و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی
ان اگهــی میگــردد چنانچــه کســانی نســبت بــه حقــوق ارتفاقــی امــالک فــوق الذکــر اعتراضــی داشــته باشــند
مــی تواننــد اعتــراض خــود را از تاریــخ تحدیــد حــدود بــه مــدت  30روز ( یــک مــاه ) بــه ایــن اداره اعــالم و
رســیددریافت دارنــد ضمنــا طبــق مــاده 86ائیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیما
بــه اداره ثبــت محــل تســلیم ومعتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه (  30روز ) از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع
ثبتــی دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضائــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده
قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت
تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد
تاریــخ انتشــار 99/04/14

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان رودسر – حسنعلی پاک مهر

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی موتــور ســیکلت انژکتــوری مــدل  ۹۷رنــگ قهــوه ای بــه شــماره موتــور
 0124N5410124۹و شــماره تنــه  N54AJDKDCJMA0128۷و پــاک  ۹48۷2 – 614مفقــود گردیــده
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

قم

مفقودی

ســند کمپانــی موتــور ســیکلت زیگمــا  125ســی ســی مــدل  13۹4رنــگ بنفــش بــه شــماره موتــور
 0125n1d312۹60شــماره شاســی  n1d125a۹405304شــماره پــاک ایــران  48615 – 614مفقــود گردیده
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

قم

مفقودی

ســند مالکیــت (بــرگ ســبز) موتــور ســیکلت پیشــتاز  125CDIبــه شــماره انتظامــی  ۷۹۹26ایــران  821بــه
شــماره موتــور  NEG11163۷2و شــماره شاســی  NEG***125A۹056052مــدل  13۹0برنــگ مشــکی
بنــام علــی نــوری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

ســند موتورســیکلت آپاچــی  180شــماره پــاک  141- ۹4652شــماره موتــور  215001و شــماره شاســی
 ۹51152۹مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

مشهد

اگهی انتقالی شرکت مارین پارت یاقوت سهامی خاص به شماره ثبت2386و شناسه ملی

 14006581461به موجب صورتجلسه مجمع عومی فوق العاده مورخه 1397/10/09مرکز اصلی شرکت

مارین پارت یاقوت سهامی خاص به شماره ثبت 8318و شناسه ملی 14006581461واحد ثبتی یاسوج

به نشانی استان کهگیلویه و بویراحمد -شهر دهدشت شاهد-خیابان شاهد کوچه9آزادگان یک (شهید
خدابخش پریسوز) پالک0طبقه سوم واحد14کدپستی7571764361انتقال یافت ودر این اداره تحت
شماره  2386به ثبت رسید و جهت اطالع عمومی اگهی میگردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()899985

اگهی تغییرات شرکت امید نامداران نوید سهامی خاص به شماره
ثبت  1517و شناسه ملی  10980081275به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1397/08/20تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :
سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیون و پانصد
هزار ریال منقسم به یکصد و پنجاه سهم ده هزار ریالی با نام از
محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوط در
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید -2تعداد اعضای هیات مدیره
از  4نفر به  3نفر کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح
گردید در نتیجه افزایش سرمایه -3کلیه سرمایه تعهدی شرکت
توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دهدشت
()899986

4340

مدارک شامل :سند،برگ سبز،خودرو شخصی پراید سواری تیپ جی

نوبت سوم
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب عارف بسطامی فرزند ستار به شماره سریال
۰۸۱۰۳۰۹وشماره ملی  ۴۲۲۰۰۰۳۸۹۴در مقطع کاردانی پیوسته رشته الکتروتکنیک
برق صنعتی فارغ التحصیل از واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج
مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

اگهی تغییرات شرکت امید نامداران نوید سهامی خاص به شماره ثبت  1517و
شناسه ملی  10980081275به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1397/08/25تغییرات ذیل اتخاذ شد  :شهرام عبدالخانی به شماره ملی
 4268916830و نورمحمد کشاورز به شماره ملی  4250183246و مریم کشاورز به
شماره ملی  4251159012به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()899982

تاسیس شرکت سهامی خاص پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر

تاسیس شرکت سهامی خاص درنیکا مروارید آکام درتاریخ  1398/11/16به شماره

دولتی آیینه فجر عدالت درتاریخ  1399/03/18به شماره ثبت  4490به شناسه ملی

ثبت  9934به شناسه ملی  14008972688ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که

تاسیس شرکت سهامی خاص فردوس صنعت هامون درتاریخ  1398/06/21به شماره ثبت

 14009190578ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :موضوع

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری

اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تاسیس و راه اندازی و بهره برداری از

شرکت عبارت است از :کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه  .ساختمان  .برق  .تاسیسات

تی ایکس آی مدل ۱۳۸۹به رنگ سفید روغنی ،شماره پالک  ۸۴۳ ۳۴:ج

 ۱۳شماره موتور ۳۴۸۰۹۲۰:شماره بدنه s۱۴۱۲۲۸۹۴۸۰۲۳۷:به نام رسول

فوالدی وندا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 9702به شناسه ملی  14008609888ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به

مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت پس از
اخذ مجوز از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت

دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی  -تما م ًا با رعایت قوانین

و تجهیزات  .اب و کشاورزی  .ارتباطات و صنعت و نفت و گاز بدون از بهره برداری و

و مقررات موضوعه کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از

اکتشاف پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم

اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان

مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان گچساران  ،بخش مرکزی ،

کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله

شهیدجواد موسوی ]  ،پالک  ، 38طبقه همکف کدپستی  7591718736سرمایه شخصیت

شهر دوگنبدان ،محله ترمینال  ،کوچه ( افشاری )  ،بن بست (نصیرخانی )  ،پالک

دادگستری  ،خیابان سروش  ،خیابان شهید قدوسی  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی

سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  133مورخ

حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد 100

 ، 0ساختمان نصیر خانی  ،طبقه سوم  ،واحد  21کدپستی  7581844879سرمایه

 7591766335سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی

 1398/06/06نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد  3005پرداخت گردیده

فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان
بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله شاهد  ،خیابان (  20متری )  ،خیابان شاهد [ 15

است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای علی اصغر ابوذر به

شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم 10000

منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال

ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی

توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  1419مورخ  1398/11/15نزد بانک توسعه

بانکی شماره  371مورخ  1399/03/12نزد بانک ملی شعبه مرکزی با کد  7136پرداخت

تعاون شعبه شهید چمران با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان

گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سیده

سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای پارسا الهی به شماره ملی 4220325621و به

مریم حسینی به شماره ملی  4260039563و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت

سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم

 2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای سیدعلی حسینی به شماره ملی

نسرین محرابی به شماره ملی 4220652310و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به

و اوراق عادی و اداری به امضای وحیده دانشور(نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت

 4260259581و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم لیال مطهری به

مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال خانم ریحانه حسینی به

ملی  4230241992به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای ایمان افراخته به

شماره ملی  4268866469و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال

شماره ملی 4220664882و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت

دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک

عضو هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادر و

ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و

 ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری

تعهد آور قبیل چک  .سفته  .بروات  .قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه

باامضاء سیدعلی حسینی (رئیس هییت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد

های عادی و اداری با امضاء نسرین محرابی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای پیمان صادقی دیل به شماره ملی

بدیهی است اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت بالمانع

 4260101269به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سیده حمیده علوی

است .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای افشین زینتی به شماره

نیا به شماره ملی  4269033622به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی

ملی  4220652248به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مریم رستمی

روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع

حسن آباد به شماره ملی  4220660615به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد

مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت

و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت

()899988

یاسوج ()899992

اگهی تصمیمات شرکت تابان خدمات آدینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 8638و شناسه ملی  14007134880به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  1398/08/08تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :زهرا جهانشاهی به شماره
کدملی4232215409به سمت بازرس اصلی و رحیمه آموسی به شماره ملی4231459118به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -2روزنامه کثیراالنتشار(
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 ()899998

اگهی تغییرات شرکت عمارت برج ساروج سهامی خاص به شماره ثبت  7116و شناسه

اگهی تصمیمات شرکت خدماتی دیار سبز تیر تاج سهامی خاص به شماره
ثبت  5336و شناسه ملی  10680072167به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1399/02/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :به موضوع
شرکت عالوه برموارد قبلی عالوه برمواردقبلی آبخیزداری -ارائه خدمات
راجع آب رسانی وگاز رسانی و برق رسانی – عملیات ساخت در امور عمرانی
از قبیل احداث ساختمان و راه ویا شبکه های آب رسانی – خدمات سمپاشی
و ضدعفونی کردن  -خرید و فروش تجهیزات مورد نیاز ادارات و ارگان ها
 حمل زباله شهری -صنعتی -پسماند -خدمات بهداشت درمانی -پخشمواد غذایی و بهداشتی  -بسته بندی مواد غذایی با رعایت قوانین و مقررات
جاری کشور پس از اخذ مجوز از مراحع ذیصالح اضافه گردید و ماده مربو
طه در اساسنامه بشرح فوق اصالح میگردد اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج ()900005

اگهی تصمیمات شرکت تولید بذر خوشه طالیی دنا سهامی خاص به شماره
ثبت  4075و شناسه ملی  10861693417به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه مورخ  1398/03/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- :
آقای سیدنوید محمدی به شماره ملی  4260014201و آقای سید احمدرضا
محمدی به شماره ملی  4269080434و خانم الهه السادات محمدی به شماره
ملی  4260287621به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال
تعیین گردیدند  2-آقای قاسم نارکی به شماره ملی  4269789263به سمت
بازرس اصلی و آقای محمد اکبری راد به شماره ملی  4072195741به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3- .روزنامه کثیر
االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریدوگنبدان
()900008

دوگنبدان

ملی  14004447520به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ

 1398/06/24تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :ساغر رستمی به شماره ملی  2281916154و

راضیه انصاری به شماره ملی  2391310803و عارف رضائی به شماره ملی 2390339093

به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند  2-ساغر رستمی

به شماره ملی  2281916154به سمت رئیس هیئت مدیره و عارف رضائی به شماره ملی
 2390339093به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره و راضیه انصاری به شماره

ملی  2391310803به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و
حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،برات و
اوراق بهادار و نامه های اداری با امضاء ساغر رستمی (رئیس هیئت مدیره) به همراه مهر

شرکت دارای اعتبار است  3-سحر نظربلند با شماره ملی  4220271228به عنوان بازرس

اصلی و صدیقه اردکانی با شماره ملی  2391927401به عنوان بازرس علی البدل برای مدت

یکسال مالی انتخاب شدند 4- .روزنامه کثیراالنتشار 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 ()900003

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

شماره ملی 4220521021و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم گل نشان دانشور

به شماره ملی 4230910568و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2سال خانم وحیده دانشور به شماره ملی 4232125221و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت

معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای جعفر مرادیان به شماره
شماره ملی  4240122252به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار
صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()899996

