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آگهی تصمیمات شرکت دنا گستر کاراندیش سهامی خاص به شماره ثبت  3811و شناسه
ملی  10861790541به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/01/25
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :سمانه تخشا به شماره ملی  4220253932به سمت بازرس
اصلی و حمیرا روشناس به شماره ملی4240202698به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب گردید 2- .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت
انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری یاسوج ()847994

آگهی تغییرات شرکت پویا آفرینان چهلستون سهامی خاص به شماره ثبت 2236
و شناسه ملی  14006767860به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1398/11/15تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :ابراهیم پیشه ور به شماره ملی
 4929778123و سیاوش تمری به شماره ملی  6409768699و جمال تمری به شماره
ملی  6409978413به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
-2ابراهیم پیشه ور به شماره ملی 4929778123به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره
و سیاوش تمری به شماره ملی  6409768699به سمت رئیس هیئت مدیره و جمال تمری
به شماره ملی 6409978413به 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 ابراهیم پیشه ور (مدیر عامل –عضو هیئت مدیره) و
مهر شرکت معتبر است  -3 .سید سعید موسوی به شماره ملی  4310395031به سمت
بازرس اصلی و رقیه جلیل زاده به شماره ملی  2750779367به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -4روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های
شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()851426

اگهی تغییرات شرکت اسکله ساخت هخامنش سهامی خاص به شماره
ثبت  9513و شناسه ملی  14008351316به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه مورخ  1399/02/17تغییرات ذیل اتخاذ شد :
 1شاهین سهولت به شماره ملی  0010714243و میترا روان آورد بهشماره ملی  4231679215و مینا میرزائی به شماره ملی 0320396967
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
 -2شاهین سهولت به شماره ملی  0010714243به سمت مدیر عامل
وعضو هیات مدیره و میترا روان آورد به شماره ملی  4231679215به
سمت رئیس هیات مدیره و مینا میرزائی به شماره ملی 0320396967
به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت 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 امضا میترا روان آورد
( رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است  3- .صدیقه محمدی
حسین آباد به شماره ملی 4231879753به سمت بازرس اصلی و
صدیقه سیفی به شماره ملی  4220332499به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -4روزنامه 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
()847993

آگهــی تغییــرات شــرکت ســیمای ارتباطــات فــرا گســتر ســعید ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  17673و شناســه ملــی  14007999538بــه اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1399،02،25تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد
 .1 :اتابــک ســعادت گزنــق کدملــی  2750505135بســمت عضــو و رئیــس
هیئــت مدیــره  -ســیمین جوشــاک کدملــی  2753581797بســمت عضــو و
نائــب رئیــس هیئــت مدیــره  -ســعید جوشــاک کدملــی  2753712131بســمت
عضــو هیئــت مدیــره و مدیرعامــل بمــدت دو ســال تعییــن و انتخــاب شــدند.2 .
امضــاء کلیــه اســناد مالــی و چکهــا و قراردادهــا و اســناد تعهــدآور بتنهائــی بــا
هریــک از آقــای اتابــک ســعادت گزنــق رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای ســعید
جوشــاک مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود و اوراق عــادی
و اداری بتنهائــی بــا هریــک از رئیــس هیئــت مدیــره یــا مدیرعامــل همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود .3 .محــل شــرکت در واحــد ثبتــی ارومیــه
بــه آدرس شهرســتان ارومیــه  ،بخــش مرکــزی  ،دهســتان بــاش قلعــه  ،روســتا
شــورکند ،محلــه نــدارد  ،خیابــان (روســتای شــورکند)  ،جــاده شــهیدکالنتری
کیلومتــر ، 5پــالک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی  5736145812تغییــر یافــت و
مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــالح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (4456 )903735

آگهــی تغییــرات شــرکت ســیمای ارتباطــات فــرا گســتر
ســعید ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  17673و شناســه ملــی
 14007999538بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق
العــاده مــورخ  1399،02،25تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد .1 :
موضــوع شــرکت بــه شــرح ذیــل تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه
در اساســنامه اصــالح گردیــد :واردات و صــادرات گوشــی تلفــن
همــراه و کامیونهــای کشــنده و ماشــین آالت ســبک و ســنگین
و راهســازی و کشــاورزی بــا متعلقــات و ســایر کاالهــای مجــاز
بازرگانــی – اخــذ و اعطــاء نمایندگــی از شــرکتهای داخلــی و
خارجــی – ترخیــص کاال از گمــرکات .در صــورت لــزوم پــس از
اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط .ثبــت موضوعــات مذکــور
بــه منزلــه اخــذ پروانــه فعالیــت نمیباشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (4457 )903741

آگهــی تغییــرات شــرکت ســیمای ارتباطــات فــرا گســتر
ســعید ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  17673و شناســه ملــی
 14007999538بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
ســالیانه مــورخ  1399،02،25تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد .1 :
اتابــک ســعادت گزنــق کدملــی  - 2750505135ســعید جوشــاک
کدملــی  2753712131و خانــم ســیمین جوشــاک کدملــی
 2753581797بعنــوان اعضــاء اصلــی هیئــت مدیــره بمــدت
دو ســال تعییــن و انتخــاب شــدند .2 .فــراز فریدنیــا کدملــی
 2740368437بعنــوان بــازرس اصلــی و آقــای رضامصطفــی زاده
کدملــی  2900084814بعنــوان بــازرس علــی البــدل شــرکت
بمــدت یکســال انتخــاب شــدند .3 .روزنامــه ابتــکار جهــت درج
آگهــی هــای شــرکت تعییــن شــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()903743

آگهی

4458

آگهی تغییرات شرکت پویا آفرینان چهلستون سهامی خاص به شماره ثبت 2236
و شناسه ملی  14006767860به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1398/11/15تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :ابراهیم پیشه ور به شماره ملی
 4929778123و سیاوش تمری به شماره ملی  6409768699و جمال تمری به شماره
ملی  6409978413به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
-2ابراهیم پیشه ور به شماره ملی 4929778123به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره
و سیاوش تمری به شماره ملی  6409768699به سمت رئیس هیئت مدیره و جمال تمری
به شماره ملی 6409978413به 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 ابراهیم پیشه ور (مدیر عامل –عضو هیئت مدیره) و
مهر شرکت معتبر است  -3 .سید سعید موسوی به شماره ملی  4310395031به سمت
بازرس اصلی و رقیه جلیل زاده به شماره ملی  2750779367به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -4روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های
شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()851426

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۰۰۰۲۰۰۰۳۱۶
هیات اولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی اراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای اسعد ایزدیار فرزند نظر بشماره شناسنامه ۱صادره از دوگنبدان در
یک باب خانه به مساحت  ۲۰۳/۰۴متر مربع پالک فرعی  ۱۶۱۰۸از ۲۲اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  ۲۷فرعی از ۲۲اصلی واقع در گچساران محله سادات خیابان
اسالم آباد خریداری از مالک رسمی آقای فرهنگ بخشایی محرز گردیده است  .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نموده  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف ۹۹/۵۵ ،
تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۹/۰۴/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
حسینقائدگیوی
رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

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

آگهی دعوت

آگهی تصمیمات شرکت فرزانگان ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت  3593و شناسه ملی

 10980112325به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/09/01

تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :مریم خورنگ به شماره ملی  4231699895به سمت بازرس اصلی

و افسانه رودابه به شماره ملی  4250660001به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی

انتخاب گردید -2 .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

یاسوج ()835759

برابــر رای شــماره  1399/02/07 – 139960318008000215هیــات 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 مرتضــی ســبحانی درزی محلــه فرزنــد موســی بــه شــماره
شناســنامه  2صــادره از رودســر در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه
مســاحت  400/24مترمربــع بــه شــماره پــالک  8401فرعــی قســمتی از قطعــه  74تفکیکــی از 301
فرعــی از  72اصلــی واقــع در قریــه صیــدر محلــه بخــش  29گیــالن خریــداری از بنیــاد علــوی 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  :روز دو شــنبه  99/04/02تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :روز دو شــنبه 99/04/16

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر
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مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی موتــور ســیکلت زیگمــا رنــگ قهــوه ای مــدل  1395بــه شــماره موتــور
 0125N1D202166و شــماره شاســی  N1D125N9500079بــه شــماره انتظامــی  76771ایــران 134
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

4470

قم

آگهی تغییرات شرکت چویل تندیس بشار سهامی خاص به شماره ثبت
 4255و شناسه ملی  14006070595به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1397/07/10تغییرات ذیل اتخاذ شد  :نام شرکت به سام
صنعت زیدون تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()835760

آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع دانــش ارکان آســیا ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 15364و شناســه ملــی  14004884730بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
ســالیانه مــورخ  1398،01،20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :ترازنامــه و عملیــات مالــی
ســال  96تصویــب گردیــد  -2 .آقــای مجیــد مجیــدی باالنجــی کدملــی 2740040180
بعنــوان بــازرس اصلــی و آقــای محمدرضــا فقــی ســلوک کدملــی  2741314111بعنــوان
بــازرس علــی البــدل شــرکت بمــدت یکســال انتخــاب شــدند  -3 .روزنامــه ابتــکار جهــت درج
آگهــی هــای شــرکت تعییــن شــد .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (4459 )903746
مفقودی زنجان

کارت موتــور و برگــه ســبز موتــور ســیکلت آپاچــی تیــپ  RTR180مــدل  89بــه شــماره پــالک 86994
ایــران  322شــماره موتــور  E6HA2049396.و شــماره شاســی NE8***125M8907135مفقــود
4461
گردیــده و فاقــد اعتبــار اســت .

مفقودی

ســند کارخانــه بــرگ ســبزوکارت موتــور ســیکلت رهــرو مــدل  1394بــه شــماره موتــور  0196NBJ221203وبه
شــماره تنــه  NBJ***200T9462087وبــه شــماره پــالک  77237-829متعلــق بــه اقــای امیــن محمــدی
بــه شــماره ملــی  3569615499فرزنــد یوســف مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

شهرکرد
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تاســیس شــرکت ســهامی خــاص گســترش رفــاه ایرانیــان فیــدار درتاریــخ
 1399،04،14بــه شــماره ثبــت  6811بــه شناســه ملــی  14009258516ثبــت و
امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عموم
آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :طراحــی و ســاخت و فــروش انــواع دســتگاهها و
تجهیــزات آزمایشــگاهی جهــت مصــارف مختلف،خریــد و فــروش و واردات صــادرات
کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانی،عقد قــرارداد با اشــخاص حقیقــی و حقوقی،شــرکت در
نمایشــگاههای داخلــی و خارجی،اخــذ و اعطــاء نمایندگــی شــرکتهای معتبــر داخلــی
و خارجی،شــرکت در مناقصــات و مزایــدات دولتــی و خصوصی،اخــذ وام وتســهیالت
از بانــک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری در راســتای تحقــق اهــداف شــرکت.
انجــام کلیــه فعالیــت هــای فــوق در صــورت نیــاز پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از
مراجــع ذیصــالح .درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان اصفهــان
 ،شهرســتان کاشــان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر کاشــان ،شــهید باهنــر  ،بلــوار مــادر ،
خیابــان مالیــات  ،پــالک  ، 0ســاختمان مرکــز رشــد دانشــگاه کاشــان  ،طبقــه زیــر
زمیــن ( منفــی یــک )  ،واحــد  106کدپســتی  8714943279ســرمایه شــخصیت
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم
 10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  350000ریــال توســط
موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  39977مــورخ  1399،03،01نــزد بانــک بانک
ملــی شــعبه خیابــان امیرکبیــر کاشــان بــا کــد  2920پرداخــت گردیــده اســت والباقی
در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره آقــای فربــد گلشــنیان بــه
شــماره ملــی  0019332777و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  1ســال
خانــم نیلوفــر محمــدی نهرانــی بــه شــماره ملــی  0311541550و بــه ســمت عضــو
هیئــت مدیــره بــه مــدت  1ســال آقــای علی رفیعــی بــه شــماره ملــی 2282065603
و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  1ســال خانــم آســیه نظــری مفرد
بــه شــماره ملــی  4680191104و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  1ســال دارندگان
حــق امضــا  :امضــای اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته،
بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســالمی بــا امضــاء  2نفــر از اعضــاء هیئــت مدیــره متفقــا
همــراه بــا مهــر شــرکت و اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء هــر یــک از اعضــاء هیئــت
مدیــره بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامل
 :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای علــی احمــدی بــه شــماره ملــی  1080417036بــه
ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای محمدحســین غفــاری
بــه شــماره ملــی  1180075307بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالی
روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبت
موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمی باشــد .شــماره
گواهــی بانــک 990064صحیــح مــی باشــد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان (4460 )903434

مجمع عمومی فوق العاده ،مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده و هیئت مدیره

آگهی دعوت شرکای مؤسسه غیر تجاری طلیعه مهر ماهان مالرد ثبت شده
به شماره  ۱۱۰۳و شناسه ملی  ۱۴۰۰۸۴۳۹۵۷۲جهت تشکیل مجمع عمومی
فوق العاده ،مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره
بدینوسیله از کلیه شرکای مؤسسه دعوت می شود تا در جلسات مجمع
عمومی فوق العاده ساعت  ۹صبح روز دوشنبه مورخ  ،۲۳/ ۰۴ /۱۳۹۶مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت  ۱۰صبح روز دوشنبه مورخ ۰۴ / ۱۳۸۹
 ۲۳ /و جلسه هیئت مدیره ساعت  ۱۱روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶
 ۲۳ / ۰۴ /به نشانی شهریار صفادشت روستای یوسف آباد قوام شهرک
صنعتی یوسف آباد خیابان مسکن مهر خیابان خیابان دوم غربی قطعه
 ۵۱۴طبقه همکف کد پستی  ۳۱۶۴۱۵۴۰۲۸تشکیل می گردد ،حضور بهم
رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
ساعت  ۹صبح مورخ ۱۳۹۶ / ۰۴ /23
 -1افزایش سرمایه
با ورود شریک جدید

ساعت  ۱۰صبح مورخ ۱۳۹۶ / ۰۴ /23
 - 1انتخاب مدیران
 -۲تعیین وضعیت حق امضاء
 -۳انتخاب بازرس

دستور جلسه هیئت مدیره ساعت  ۱۱مورخ ۱۳۹۶ / ۰۴ /23
 -۱تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره
 -۲تعیین وضعیت حق امضاء

هیئت مدیره مؤسسه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلبف وضعیت ثبتی اراضی و ساخنمان های
فاقد سند رسمی اگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13ائین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960326001000438مــورخ  1399/4/12هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همدان
– ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضــی خانــم صغــری اصالنــی فرزنــد خــداوردی ب شــماره
شناســنامه  882صــادره از بیجــار در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  81/36متــر مربــع قســمتی از پالک
 9 / 606اصلــی واقــع در حومــه بخــش یــک همــدان  :بــه نشــانی میــدان رســالت بــاالی نایــب احمــد  18متــری
شــهید قاســمی .کوچــه مردمــی خریــداری از مالــک رســمی اقــای ســید کاظــم کمالــی محــرز گردیــده اســت
لــذا بــه منطــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی
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  .بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/4/16 :تاریخ انتشار نوبت ذوم1399 /5 / 1 :

علی زیوری حبیبی  -رئیس ثبت اسناد و امالک
روز نامه ابتکار – م/الف 497
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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  1398/09/02 – 139860318008003308هیــات 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 ســیمین دخــت برخــورداری یــزدی فرزنــد ابوالقاســم بــه شــماره شناســنامه 34
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  438/38مترمربــع
بــه شــماره پــالک  3فرعــی ( اعیــان قســمتی از  349شــهر و عرصــه قســمتی از  724تفکیکــی ) از  349اصلــی
واقــع در قریــه شــهر رودســر بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد علــوی 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 مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز
دو شــنبه  99/04/16تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز دو شــنبه 99/04/30
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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  1398/04/05 – 139960318008000965هیــات 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 رحمــت الــه خداشــناس رودســری فرزنــد علــی اصغــر بــه شــماره شناســنامه 5372
صــادره از رودســر در ششــدانگ عرصــه یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  160/09مترمربــع بــه شــماره پــالک
 1فرعــی قســمتی از  957تفکیکــی از  2831اصلــی واقــع در قریــه شــهر رودســر بخــش  29گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 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 دو شــنبه  99/04/16تاریخ انتشــار نوبــت دوم  :روز دو شــنبه 99/04/30
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آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه خانــم زهــرا بزمــی مقــدم فیــض آبــادی بــه اســتناد  2بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــاء شــده دفتــر اســناد
رســمی  155مشــهد منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهت درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعه
نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت وی بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده اســت با بررســی ســامانه جامــع امالک
الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتــی مشــخص گردیــد ششــدانگ یــک واحــد اپارتمــان بــه مســاحت  74/89مترمربــع بــه
شــماره پــالک  16376فرعــی از  – 176اصلــی بخــش  10مشــهد ذیــل صفحــه  307دفتــر  1776بــه شــماره  281543بــه
نــام خانــم زهــرا بزمــی مقــدم فیــض آبــادی ثبــت و ســند شــماره  /158051الــف  88/32بنامــش صــادر و تســلیم گردیــد
ســپس برابــر ســند شــماره  2685مــورخ  1388/12/27دفتــر اســناد رســمی  192مشــهد در رهــن بانــک ملــی قــرار گرفته
در ادامــه مــازاد بــه رهــن مــورد ثبــت بــه موجــب نامه شــعبه  211بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــالب ناحیه دو مشــهد
جهــت جلوگیــری از نقــل و انتقــال بازداشــت گردیــده ســامانه جامــع امــالک الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتــی بیــش از
ایــن حکایتــی نــدارد و ایــن آگهــی بــه اســتناد مــاده  – 120آئیــن نامــه قانــون ثبــت مصــوب بهمــن  1380صــادر گردیــده
اســت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا
مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی
خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت
عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد  840 .م الــف
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مفقودی
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شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودروی ســواری پــژو  ROAبــه شــماره انتظامــی 251ت 17ایــران 85
بــه شــماره موتــور  11686046675و شــماره شاســی  61356522مــدل  1386برنــگ زرد خورشــیدی بــا نــوار
شــطرنجی مشــکی (تاکســی) بنــام عبدالوهــاب آزادی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد4466 .

اگهی فقدان سند مالکیت واقع دربخش  ۲۶فارس بویر احمد علیا
یاسوج  ...احتراما آقای ایوب صالحی اردکانی فرزند غالم رضا به شماره
شناسنامه  ۲۶صادره از سپیدان .اردکان  .به موجب وکالت نامه ۶۶۱۷۲
مورخ  ۱۳۹۹.۴.۹دفتر خانه  ۱۱۰شیراز با تسلیم دو برگ استشهاد
گواهی شده از طرف دفتر خانه اسناد رسمی شماره  ۱۱۰شیراز و یک
برگ تقاضای کتبی مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از
شش دانگ باغ و ساختمان به پالک  ۳۲۳.۳۵ذیل شماره  ۳۶۵۰صفحه
 ۸۵دفتر جلد  ۲۷محلی با شماره به مورخ  .۸۱۳۷۰.۱۲به نام حشمت
اال صالحی اردکانی به ثبت رسیده و سند مالکیت آن صادر گردیده و
به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا مراتب طبق اصالحیه تبصره
یک اصالحی ماده  ۱۲۰ائین نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم یک نوبت
اگهی میگردد که هرکس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت
فوق الذکر نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت ۱۰روزاز تاریخ انتشار
این اگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله
را به این اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی به این
اداره واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نگردد
اداره ثبت المثنی سند مالکیت پالک مذکور را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد نمود .....
تاریخ انتشار ۱۳۹۹.۴.۱۶
حسین فرخی رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

اگهی فقدان سند مالکیت واقع دربخش  ۲۶فارس بویر احمد علیا
یاسوج  ...احتراما آقای ایوب صالحی اردکانی فرزند غالم رضا به شماره
شناسنامه  ۲۶صادره از سپیدان  ..به موجب وکالت نامه شماره ۳۸۸۴۰
مورخ ۱۳۹۹.۴.۱با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از طرف دفتر
خانه اسناد رسمی شماره  ۸۷۶تهران و یک برگ تقاضای کتبی مدعی
است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ باغ و ساختمان به
پالک  ۳۲۳.۳۵ذیل شماره  ۳۶۵۱صفحه  ۸۸دفتر جلد  ۲۷محلی با
شماره به مورخ  .۸۱۳۷۰.۱۲به نام سهراب صالحی اردکانی فرزند کرامت
به ثبت رسیده و سند مالکیت آن صادر گردیده و به علت جابجایی
مفقود گردیده است لذا مراتب طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده
 ۱۲۰ائین نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم یک نوبت اگهی میگردد که
هرکس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت فوق الذکر نزد خود
میباشد میتواند ظرف مدت ۱۰روزاز تاریخ انتشار این اگهی اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله را به این اداره
تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی به این اداره واصل
نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نگردد اداره ثبت
المثنی سند مالکیت پالک مذکور را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد نمود .....
تاریخ انتشار ۱۳۹۹.۴.۱۶
حسین فرخی رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

آگهی فقدان سند مالکیت

اقــای ســید اســماعیل هوشــفر بــا ارائــه استشــهادیه دفترخانــه  144رشــت ادعــای فقــدان ســه دانگ ســند مالکیــت پالک
 249ســنگ اصلــی  68را نمــوده بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده کــه بشــماره ســریال  995246الــف  85 /ذیــل دفتــر
 1160ثبــت  144282و صفحــه  232بــه نــام قاســم غالمــی کفتــرودی صــادر گردیــد متعاقبــا برابــر ســند انتقــال قطعــی
شــماره  4322مــورخ  1391/08/09دفترخانــه  239رشــت مشــاعا بالســویه بــه احمــد ســحرخیز بیالوائــی و اســماعیل
هوشــفر منتقــل شــد کــه  85ســهم از  100ســهم قدرالســهم احمــد ســحرخیز بیالوائــی طــی ســند انتقــال اجرائی شــماره
 31916مــورخ  1398/09/11دفترخانــه  239رشــت بــه احمــد مقبلــی کهــن زاد و  15ســهم از  100ســهم وی طــی ســند
انتقــال اجرایــی  139771مــورخ  1393/12/10دفترخانــه  5رشــت بــه قاســم غالمــی کفتــرودی منتقــل گردیــد و منجر به
صــدور اســناد مالکیــت جدیــد گردیــد شایســته اســت مراتــب طبق تبصــره ذیــل مــاده  120ائین نامــه قانون ثبــت دی ک
نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجود ســند مالکیــت نزدخــود باشــد مراتــب اعتراض
خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه را ظــرف مــدت  10روز از انتشــار آگهــی بــه ایــن اداره اعــالم
و رســید دریافــت دارد در غیــر اینصــورت نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی وفــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت – حسین اسالمی کجیدی
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اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایان چاپخانه داران و لیتوگرافان

بــه اســتناد مــاده  131قانــون کار و آئیــن نامــه مصــوب  89/8/8هیــات وزیــران انجمــن صنفــی باعنــوان فــوق در
شــرف تاســیس مــی باشــد  .کلیــه کارفرمایــان شــاغل در صنــف مزبــور در صــورت تمایــل بــه عضویــت از تاریــخ
انتشــار ایــن اطالعیــه ظــرف  10روز مــی تواننــد درخواســت کتبــی خــود را بــه نشــانی رشــت بلوارخرمشــهر
روبــروی پمــپ گاز  CNGمکتــب قــرآن محمــدی بــن بســت جــوادی شــرکت چــاپ و نشــر بســته بنــدی محمد
اســالمی گیــالن شــماره تمــاس 33759806 :
4452
هیئت موسس  -1 :حسن فقیر قانع صفت  -2محمد حسین زمینی  -3علی فوالد لو

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

برابــر رای شــماره  139860318603009327مــورخ  1398/09/18هیــات موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ملــک ناحیــه  2رشــت
 ،تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای ابراهیــم ســلیمانیان فرزنــد ذکریــا بــه شــماره شناســنامه  359صــادره از آمــل
در قریــه بیجارپــس در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  2540. 64مترمربــع
پــالک فرعــی  322از اصلــی  4مفــروز مجــزی از پــالک  105از اصلــی  4واقــع در بخــش چهاررشــت خریــداری از
مالــک رســمی آقــای احمــد نــوروزی بیجارپــس 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 اعتراض دادخواســت خــود را بــه مراجع
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  546 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/04/01 :تاریخ انتشــار نوبــت دوم 99/04/16 :
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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  1399/02/25 – 139960318008000435هیــات 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 هــادی اقاجانــی فرزند محســن بــه شــماره شناســنامه  2680031245صادره از رودســر
در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  245/37مترمربــع بــه شــماره
پــالک  124فرعــی قســمتی از پــالک  103فرعــی از  75اصلــی واقــع در قریــه مــرداب بیجــار بخــش  29گیــالن
خریــداری از غالمحســن توالیــی 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 مراجع قضایــی تقدیــم نمایند
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر
خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز دو شــنبه  99/04/02تاریخ انتشــار نوبــت دوم  :روز دو شــنبه 99/04/16
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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  1399/02/16 – 139960318008000355هیــات 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 مهــدی رنجکــش رودســری فرزنــد علیرضــا بــه شــماره شناســنامه  13052صــادره از
رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  475/16مترمربــع بــه شــماره
پــالک  8400فرعــی قســمتی از  342فرعــی از  72اصلــی واقــع در صیــدر محلــه بخــش  29گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 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 دو شــنبه  99/04/02تاریخ انتشــار نوبــت دوم  :روز دو شــنبه 99/04/16
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مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی ســواری ســایپا  131SLرنــگ ســفید مــدل  1390بــه شــماره موتــور 4106391
و شــماره شاســی  S 3412290912104بــه شــماره انتظامــی  842 - 16س  99مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

قم
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