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اعالم مفقودي مدرك تحصيلي

مــدرك تحصيلــي كاردانــي پيوســته رشــته الكتروتكنيــك ( بــرق صنعتــي ) دانشــگاه آزاد اســامي واحــد گرمســار
آموزشــكده ســما  ،بــه نــام علــي مرشــد لــو فرزنــد ابوالفضــل بــا شــماره  ، 129218901314ســريال مــدرك
 2319113مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.از يابنــده تقاضــا مــي شــود مــدرك را بــه نزديــك تريــن
صنــدوق پســتي بيانــدازد.

مفقودي

سندموتورســيكلت هيلتون125ســی ســی شــماره پــاك 775-34334شــماره موتــور 426167شــماره شاســی
 9512964مفقــود گرديــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

مشهد

اگهی تغییرات شرکت کیهان پارس دنیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9714

و شناسه ملی  14008637419به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1399/04/06تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :مهران عباد سیچانی به شماره ملی 1288979401

و یعقوب جوهری به شماره ملی  4232168389و مهرداد اروس به شماره ملی 422020015

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر
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تاسیس شرکت سهامی خاص راه و بنای پالیز درتاریخ  1398/06/25به شماره ثبت 9707

به شناسه ملی  14008621457ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح

زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :از :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری
مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت
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 ابشار  ،خیابان جمهوری اسالمی  ،خیابان ابشار  ،پالک  ، 0طبقه
همکف کدپستی  7591913869سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000

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

ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  213مورخ  1398/06/23نزد بانک توسعه

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

می باشد اعضا هیئت مدیره آقای رضا محرابی به شماره ملی 4220217002و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم نسرین محرابی به

شماره ملی 4220652310و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سامر

محرابی به شماره ملی 4232013490و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای سامر

محرابی (رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل :
طبق اساسنامه بازرسان آقای سامر حسینی به شماره ملی  4220306481به سمت بازرس

اصلی به مدت یک سال مالی خانم سمانه حسینی به شماره ملی  4220306498به سمت

بازرس علی البدل 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 ()904810

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود ســفیر خدمــت و همیــاری
الویــن درتاریــخ  1399،04،17بــه شــماره ثبــت  11940بــه شناســه ملــی
 14009267505ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه
شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :خدمــات
مربــوط بــه امــور اداری و خدمــات حســابداری و دفتــر داری و ماشــین نویســی
خدمــات دفتــر پیشــخوان  -خدمــات کپــی و چــاپ و تایــپ و تکثیــر امورحمــلونقــل و جابــه جایــی کاال و مســافر درون شــهری  .امورتغذیــه و آشــپزخانه
 :شــامل تأمیــن طبــخ و تهیــه وتوزیــع غــذا،اداره رســتوران وبوفــه  .تعمیــر
ونگهــداری :تجهیــزات وســایل اداری (بغیــراز اموررایانــه )خدمــات فنــی خــودرو
،ســاختمان هــا وتجهیــزات ووســایل مخابراتــی وارتباطــی ،ابنیــه وخطــوط راه
آهــن  .نگهــداری وخدمــات فضــای ســبز :شــامل خدمــات باغبانــی  ،نگهــداری
فضــای ســبز .خدمــات عمومــی :شــامل تنظیفات،پیــش خدمتــی ،امــور آبدارخانه
وخدمــات پاســخگوئی .امورتاسیســاتی :شــامل تعمیــر ونگهــداری وبهــره بــرداری
از تاسیســات برودتــی وحرارتــی  .خریــد  ،فــروش  ،صــادرات و واردات کلیــه
کاالهــای مجــاز بازرگانــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از
مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی
 :اســتان کردســتان  ،شهرســتان ســنندج  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســنندج،
محلــه شــهرک بعثــت  ،تعاونــی خبــازان فــاز  ، 2خیابــان بعثــت  ، 4کوچــه
(شــب بــو )  ،پــالک  ، 60طبقــه همکــف کدپســتی  6614997774ســرمایه
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی میــزان
ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم رونــاک بهــرام نــژاد بــه شــماره ملــی
 3720381757دارنــده  600000ریــال ســهم الشــرکه خانــم میدیــا بهــرام نــژاد
بــه شــماره ملــی  3720864091دارنــده  400000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا
هیئــت مدیــره خانــم رونــاک بهــرام نــژاد بــه شــماره ملــی  3720381757و
بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره
بــه مــدت نامحــدود خانــم میدیــا بهــرام نــژاد بــه شــماره ملــی 3720864091
و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا
 :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته ،
بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری
باامضــاء مدیــر عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیر
عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی های
شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور
پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()907357
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در
واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مورد
تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد  .زهــرا فتوحــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه
 310صــادره از اردبیــل بــه شــماره ملــی  1465178988در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی (
ســوله ) بــا کاربــری جهانگــردی پذیرایــی بــه مســاحت  665مترمربــع پــالک  487فرعــی از  26اصلــی واقــع در قریــه
حیــران ســفلی بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی یدالــه حقــی اصــل بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه
متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود  .م الــف  775 :تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/04/21 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/05/05 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی
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اخطاریه دفترخانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب  :آقــای برندورنــر مولــر شــغل آزاد آدرس مجهــول المــکان در داخــل ایــران موضوع :
آقــای برندورنــر مولــر همســر شــما خانم شــعله مصطفــوی تقاضــای اجــرای دادنامــه  970/0346و کالســه بایگانی
 960106شــعبه  273دادگاه خانــواده تهــران را نمــوده اســت مقتضــی اســت ظــرف مــدت یــک هفتــه بــه ایــن
دفتــر خانــه یــا تمــاس حاصــل نمائیــد تــا دفترخانــه اوال نســبت به صلــح و آشــتی اقــدام نمایــد در غیــر اینصورت
بــا اطمینــان از شــرائط صحــت طــالق بنــا بــه درخواســت طــرف شــما حکــم صــادره وفــق نظــر دادگاه غیابــا اجــرا
خواهــد شــد  .نوبــت اول  99/04/17:نوبــت دوم 99/04/21 :

سر دفتر ازدواج  295و طالق  48تهران – سلمان فیروزی
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به شماره ملی  2549406141و داود افکار به شماره ملی 1860324010به سمت اعضای اصلی

به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2عظیم قاسمی به
ملی  4232168389به سمت رئیس هیات مدیره و مهران عباد سیچانی به شماره ملی

به سمت رئیس هیات مدیره و داود افکار به شماره ملی 1860324010به سمت نائب رئیس

شماره ملی  2360235915به سمت مدیر عامل (خارج از شرکاء) و یعقوب جوهری به شماره

به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و ایمان محمودی معظم به شماره ملی 4240000262

هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق

به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  .حق امضاء کلیه اسنادرسمی و

بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء اکبر نوروزی

جوهری ( رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است محمد نایب زاده به شماره ملی

 4250034992به سمت بازرس اصلی و منصور حکیم نیا به شماره ملی 4250191303به

اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء یعقوب

برابــر رای شــماره  1398/9/23 – 139860318008003325هیــات 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 علــی غالمــی ســفید اربنــی فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره
شناســنامه  3447صــادره از قــم در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی
بــه مســاحت  424/79مترمربــع بــه شــماره پــالک  310فرعــی قســمتی از قطعــه  31تفکیکــی از 70
اصلــی واقــع در قریــه دریاوارســر 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 مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد  130 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز شــنبه  99/04/21تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :روز شــنبه 99/05/04

ملی  14007242310به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/09

تغییرات ذیل اتخاذ شد 1 :ـ ایمان محمودی معظم به شماره ملی  4240000262و اکبر نوروزی

هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2اکبر نوروزی به شماره ملی 2549406141

 1288979401به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مهرداد اروس به شماره ملی 4220200150

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

اگهی تغییرات شرکت چاپار خدمات شمس سهامی خاص به شماره ثبت  8703و شناسه

 4220807888به سمت بازرس اصلی و مهدی ارمغان جو به شماره ملی 4220698230

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  3-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 ()904819

اگهی تغییرات شرکت قامت سازان دنا سهامی خاص به شماره ثبت
 8533و شناسه ملی  14006962566به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1398/03/29تغییرات ذیل اتخاذ شد  :علی دولتی تل زالی
به شماره ملی  4220781625به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و
محمد دولتی تل زالی به شماره ملی  4220124527به سمت رئیس هیات
مدیره و فرزانه دولتی تل زالی به شماره ملی  4231690111به 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 علی دولتی تل زالی ( مدیر عامل -عضو
هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج
()904818
اگهی تغییرات شرکت سترگ تنش یاب مبین سهامی خاص به شماره
ثبت  8819و شناسه ملی  14007401202به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1397/12/14تغییرات ذیل اتخاذ شد  :مهراب رضوی
حسین آباد به شماره ملی4230375735به سمت مدیر عامل و عضو
هیات مدیره و صمد خسروانی نژاد به شماره ملی 4220098488به
سمت رئیس هیات مدیره و رضا مهرگان احمد سرائی به شماره
ملی2590483090به سمت نایب 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 صمد
خسروانی نژاد (رئیس هیات مدره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج
()904817

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود ویانا ســفیر خانــواده شــاد درتاریخ
 1399،04،02بــه شــماره ثبــت  11924بــه شناســه ملــی 14009225864
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :خدمــات ورزشــی
شــامل :برگــزاری فســتیوال و کالس هــای ورزش و بــازی کــودک  -ارزیابــی
اختــالالت حرکتــی  -برگــزاری کارگاههــای آموزشــی ورزشــی  -تولیــد محتــوا
ورزشــی  -آمــوزش تحــت نظــر مربــی خصوصــی  -آمــوزش مربــی خصوصــی-
مشــاوره بــه ورزشــکاران -برگــزاری مســابقات ورزشــی( .انجــام کلیــه مــوارد
فــوق پــس از اخــذ مجوزهــای الزم و ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بمنزلــه
اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد) درصــورت لــزوم پــس از اخــذ
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت
نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان کردســتان  ،شهرســتان ســنندج  ،بخــش
مرکــزی  ،شــهر ســنندج ،محلــه دگایــران  ،خیابــان (دوم دگایــران)  ،خیابــان
(مجتمــع  1728واحــدی مســکن مهــر)  ،پــالک  ، 0ســاختمان بلــوک 20-B
 ،طبقــه پنجــم  ،واحــد  30کدپســتی  6616999030ســرمایه شــخصیت
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1200000ریــال نقــدی میــزان ســهم
الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای سیدحســین حســینی مهــر بــه شــماره ملــی
 2432771184دارنــده  400000ریــال ســهم الشــرکه خانــم آرزو احمدپــور
بــه شــماره ملــی  3230712986دارنــده  400000ریــال ســهم الشــرکه آقــای
فرهــاد حیــدری بــه شــماره ملــی  3821390336دارنــده  400000ریــال
ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای سیدحســین حســینی مهــر بــه
شــماره ملــی  2432771184و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه
مــدت نامحــدود خانــم آرزو احمدپــور بــه شــماره ملــی  3230712986و بــه
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای فرهــاد حیــدری بــه
شــماره ملــی  3821390336و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت
نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا
 :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته
 ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی
و اداری بــا امضــاء مشــترک کلیــه اعضــای هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه
کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت
موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (4522 )908477

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

برابــر رای شــماره  139860318008003767یــات 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 کیمیــا کرامــی پلکــو
فرزنــد عیســی بــه شــماره شناســنامه  1477صــادره از رودســر در ششــدانگ عرصــه
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  182/27مترمربــع بــه
شــماره پــالک  8411فرعــی قســمتی از قطعــه  53تفکیکــی از  37فرعــی از  72اصلــی
واقــع در قریــه صیــدر محلــه 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 مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  131 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز
شــنبه  99/04/21تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز شــنبه 99/05/04
رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

4582

(مدیر عامل و عضو ) و مهر شرکت معتبر است  -3 .طهماسب خادم پور به شماره ملی

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید-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
()904820

اگهی تغییرات شرکت قامت سازان دنا سهامی خاص به شماره ثبت
 8533و شناسه ملی  14006962566به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/03/29تغییرات ذیل اتخاذ
شد  1- :علی دولتی تل زالی به شماره ملی  4220781625و محمد دولتی
تل زالی به شماره ملی  4220124527و فرزانه دولتی تل زالی به شماره
ملی 4231690111به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند  2-ساسان مسعودی به شماره ملی 4220234731
به سمت بازرس اصلی و آرمان آران پور به شماره ملی 4240079594
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3-
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
()904821

اگهی تغییرات شرکت قامت سازان دنا سهامی خاص به شماره ثبت
 8533و شناسه ملی  14006962566به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/03/29تغییرات ذیل اتخاذ
شد  1- :علی دولتی تل زالی به شماره ملی  4220781625و محمد دولتی
تل زالی به شماره ملی  4220124527و فرزانه دولتی تل زالی به شماره
ملی 4231690111به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند  2-ساسان مسعودی به شماره ملی 4220234731
به سمت بازرس اصلی و آرمان آران پور به شماره ملی 4240079594
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3-
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
()904821

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود ماگــرت بنــای هیــژا درتاریــخ
 1399،04،09بــه شــماره ثبــت  11934بــه شناســه ملــی  14009246655ثبــت و
امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم
آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :انجــام خدمــات اجــرای ســاختمان  ,مقــاوم ســازی
انــواع ســازه هــا و ســاختمان هــای بتنــی  ،فــوالدی و بنایــی و چوبــی  .ابنیــه هــای فنی
 ,خدمــات صــادرات و واردات  ,کلیــه کاال هــای مجــاز بازرگانــی درصــورت لــزوم پــس
از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت
نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان کردســتان  ،شهرســتان ســنندج  ،بخش مرکزی  ،شــهر
ســنندج ،محلــه شــهرک زاگــرس  ،خیابــان زاگــرس  ،کوچــه ئاویــه ر  ،پــاک ، 1480
طبقــه همکــف کدپســتی  6617787451ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از
مبلــغ  1000000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای ســید
عبدالحمیــد ســید الشــهدائی بــه شــماره ملــی  3730416286دارنــده  980000ریــال
ســهم الشــرکه آقــای خســرو الهــی بــه شــماره ملــی  3732475786دارنــده 10000
ریــال ســهم الشــرکه آقــای ســامان ســروری بــه شــماره ملــی  3733129441دارنــده
 10000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای ســید عبدالحمیــد ســید
الشــهدائی بــه شــماره ملــی  3730416286و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه
مــدت نامحــدود آقــای زاهــد آرمــان نــژاد بــه شــماره ملــی  3730687603و بــه ســمت
مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود آقــای خســرو الهــی بــه شــماره ملــی  3732475786و
بــه ســمت نایــب رئیــس هیئت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارندگان حــق امضــا  :کلیه
اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا،
عقــود اســامی بــه امضــای ســید عبدالحمیــد ســید الشــهدائی همــراه بــا مهــر شــرکت
و اوراق عــادی و اداری بــه امضــای ســید عبدالحمیــد ســید الشــهدائی همــراه بــا مهــر
شــرکت و یــا بــه امضــای آقــای خســرو الهــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر می باشــد.
اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج
آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و
صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (4609 )908772
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1399/03/17 – 139960318008000736هیــات اول/دوم موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بامعــارض رحمــت الــه غامــی فرزنــد
احمــد بــه شــماره شناســنامه  12صــادره از تنکابــن در ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه
مســاحت  141/07مترمربــع بــه شــماره پــاک  5809فرعــی قســمتی از  8فرعــی از  84اصلــی
واقــع در قریــه چافجیــر بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی غامحســین محمــدی
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 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 شــنبه  99/04/07تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز شــنبه 99/04/21
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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  1399/09/20 – 139960318008003302هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعیین
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بامعــارض اباجــی پناهــی کاظمــی فرزنــد عباســقلی بــه
شــماره شناســنامه  18صــادره از رودســر در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای
احداثــی بــه مســاحت  294مترمربــع قســمتی از قطعــه  681تفکیکــی بــه شــماره پــاک  5فرعــی از
 572فرعــی از  84اصلــی واقــع در قریــه شــهر رودســر بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی
بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز 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
شــنبه  99/04/07تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز شــنبه 99/04/21
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آگهی
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 139960320002000162هیات اول  /دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای  /موسی فرزین فرزند ارسالن بشماره شناسنامه  4260233483صادره از
دوگنبدان در یک باب خانه به مساحت  66/137مترمربع پالک 16093فرعی از
22اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  29فرعی از 22اصلی واقع در گچساران
محله سادات بعد از چهارراه کوچه اول سمت راست خریداری از مالک رسمی
آقای شیرو محمدی و جانی آقا محمدی 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.
تاریخ انتشار نوبت اول1399.04.04
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399.04.20
حسینقائدگیوی
رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

نوبت سوم
دانش نامه پایان تحصیالت به شماره ۱۴۲۵۷۶۲وشماره دانشجویی
۹۰۰۸۷۷۶۱۱در مقطع کارشناسی پیوسته رشته الهیات و معارف اسالمی ،فقه
ومبانی حقوق اسالمی خانم پری چهر والی به شماره ملی  ۲۳۷۲۶۹۳۱۲۳فارغ
التحصیل از دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی اینجانب ساعدرضائی فرزندفرعون به شماره شناسنامه
2185صادره ازشهرضادرمقطع کارشناسی ناپیوسته رشته علمی
کاربردی حسابداری صادره ازواحددانشگاهی دهدشت باشماره سریال
1700393مفقودگردیداست وفاقداعتبارمیباشد.ازیابنده تقاضا میشود اصل
مدرک رابه دانشگاه آزاداسالمی واحددهدشت به نشانی انتهای 180دستگاه
دانشگاه آزاد اسالمی واحددهدشت کدپستی 7571763111ارسال نماید آگهی
مرحله سوم
سند،برگ سبز و کارت خودرو پژو پارس مدل 1389به رنگ نقره ای و شماره
پالک662-49ط29و شماره موتور NAANC1CAXAE67524و شماره
شاسی12488281067به نام فضل اله رضائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد

آگهــی تغییــرات شــرکت نیکــو تیــز پــای زاهــدان ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  1459و شناســه ملــی  10500050454بــه اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1399،03،11تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد .1 :آقــای ســید مهــدی موســوی بــه شــماره ملــی  3621907939به
ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره و آقــای ســید جــال موســوی
بــه شــماره ملــی  5639761938بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و آقای
ســید محســن موســوی بــه شــماره ملــی  3640216105بــه ســمت نایب
رئیــس هیئــت مدیــره بــرای مــدت  2ســال انتخــاب گردیدنــد.2 .کلیــه
اســناد تعهــد آور از قبیــل چــک و ســفته و بــرات بــا امضــاء آقــای ســید
جــال موســوی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر و اوراق عــادی بــا امضــاء
آقــای ســید مهــدی موســوی و بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت  .رونوشــت:
اداره کل راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای اســتان سیســتان وبلوچســتان
عطــف بــه نامــه شــماره  61،21374مــورخ  1399،04،01جهــت اطــاع
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان ()908897
آگهــی تغییــرات شــرکت نیکــو تیــز پــای زاهــدان ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  1459و شناســه ملــی  10500050454به اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  1399،03،11تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
.1اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن شــدند :آقــای ســید محســن
موســوی بــه شــماره ملــی  3640216105و آقــای ســید جــال موســوی بــه
شــماره ملــی  5639761938و آقــای ســید مهــدی موســوی بــه شــماره ملــی
 3621907939بــه عنــوان اعضــاء هیئــت مدیــره بــرای مــدت  2ســال انتخاب
گردیدنــد.2 .آقــای حســین اســماعیلی بــه شــماره ملــی  5639690283بــه
عنــوان بــازرس اصلــی خــارج از شــرکت و خانــم فهیمــه آقــا محمــدی بــه
شــماره ملــی  3621265244بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل خارج از شــرکت
بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند.3 .روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار
جهــت نشــر اگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد رونوشــت :اداره کل راهداری
وحمــل ونقــل جــاده ای اســتان سیســتان وبلوچســتان عطــف بــه نامه شــماره
 61،21374مــورخ  1399،04،01جهــت اطــاع
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان ()908898

آگهــی انحــال شــرکت بــه پوشــان ســامت بخــش شــرکت
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  9962و شناســه ملــی
 ( 14004920550در حــال تصفیــه ) بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1397،05،22تصمیمــات ذیل
اتخــاذ شــد  - 1 :شــرکت مذکــور در تاریــخ فــوق منحــل اعــام
گردیــد و آقــای ســلیمان ربیعــی بــه شــماره ملــی 37601296617
بــه آدرس ســنندج – خیابــان ادب کانــون کارشناســان کدپســتی
 6617655571بــه ســمت مدیــر تصفیــه انتخــاب شــد و مدیــر
تصفیــه ضمــن اعــام قبولــی ســمت اقــرار بــه دریافــت اســناد
ومــدارک و دفاتــر و دارایــی هــای شــرکت نمــود و مضافــا مدیــر
تصفیــه دارای کلیــه اختیــارات مدیــران تصفیــه منــدرج در قانــون
تجــارت و ســایر قوانیــن مرتبــط در امــر تصفیــه شــرکت می باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()909092

