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آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی مقاوم سازان خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت

 5574و شناسه ملی  10680074363به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

مورخ  1398/12/12تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :ناصر معینی به شماره ملی  2280505940و فیض

اله معینی به شماره ملی  2432158393و ابوالفضل پیشوائی به شماره ملی  0919893988به

سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  2-ناصر معینی به شماره

ملی  2280505940به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و فیض اله معینی به شماره ملی
 2432158393به سمت رئیس هیات مدیره و ابوالفضل پیشوائی به شماره ملی 0919893988به
سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند وحق امضاء کلیه اسنادرسمی
و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء ناصر

معینی(مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ) و فیض اله معینی (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت
معتبر است  3- .عباس نادری منصور آباد به شماره ملی  4231928568به سمت بازرس اصلی و
علی رستمیان به شماره ملی  42220067736به سمت 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 ()920665

آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان جنوب خامی سهامی خاص به شماره ثبت  4106و شناسه
ملی  14007106421به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/07/16تغییرات
ذیل اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت از استان کهگیلویه و بویراحمد دوگنبدان به استان کهگیلویه
وبویراحمد  -شهرستان بویراحمد  -بخش مرکزی  -شهر یاسوج -محله سالم اباد -بلوار بویراحمد-
خیابان کاشانی [ 4شهید گرگ اله جمشیدی] -پالک  31-طبقه همکف کد پستی 7591933566
انتقا یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()921273

اگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی مقاوم سازان خلیج فارس سهامی خاص به
شماره ثبت 5574و شناسه ملی  10680074363به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1398/12/12تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :به موضوع شرکت عالوه
بر موارد قبلی امور پیمانکاری در زمینه آب -راه -تاسیسات و تجهیزات-ساختمان -
برق -صنعت و معدن  -نفت و گاز(بجز اکتشاف و بهره برداری ) -ارتباطات -کشاورزی
 واردات وصادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشورو پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق
اصالح می گردد 2- .محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان
بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله شهرک صنعتی بلکو  ،خیابان صنعت
شرقی  ،خیابان صنعت شرقی  ، 2پالک  ، 0طبقه همکف کد پستی 7591353579
تعیین گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج ()920666

اگهی تغییرات شرکت دنا نهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت  1528و
شناسه ملی  10861949214به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1397/08/20تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیات مدیره از
 5نفر به  4نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج ()920651

اخطاریه دفترخانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب  :حســن فــرخ نــژاد صومعــه ســرائی فرزنــد غــام حســین شــغل آرایشــگر ادرس
مجهــول المــکان موضــوع  :جنــاب اقــای حســن فــرخ نــژاد صومعــه ســرائی فرزنــد غــام حســین بدینوســیله
اخطارمیشــود برابــر دادنامــه شــماره 9809971311301404مــورخ  98/11/28حکــم قطعــی بشــماره
 1399034002514395مــورخ  1399/4/16در شــعبه  4دادگاه خانــواده رشــت همســر شــما خانــم عاطفــه مبــرز
خشــت مســجدی فرزنــد محمــد رضــا بــر علیــه شــما حکــم طــاق بائــن خلعــی بصــورت غیابــی گرفتــه اســت
لــذا شــما یــک هفتــه فرصــت داریــد پــس از انتشــار در روزنامهمهلــت داریــد بــه ایــن دفترخانــه مراجعــه و اســناد
طــاق را امضــا نمائیــد و در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات عمــل خواهــد شــد ادرس دفتــر رشــت – ســلیمانداراب
– خ میــرزا کوچــک روبــروی مقبــره
دفتــر ازدواج  46و طــاق  22رشــت علــی امــن زاده تمــاس  09113355653 :نوبــت اول 99/04/23 :
4676
نوبــت دوم 99/04/30 :

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 بامعــارض ســیمین دخــت برخــورداری یــزدی فرزنــد ابوالقاســم بــه شــماره
شناســنامه  34صــادره از کرمــان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت
 438/38مترمربــع بــه شــماره پــاک  3فرعــی ( اعیــان قســمتی از  349شــهر و عرصــه قســمتی از 724
تفکیکــی ) از  349اصلــی 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  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  99/04/16تاریــخ انتشــار نوبــت
دوم  :روز دو شــنبه 99/04/30

4450

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  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 بامعــارض 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 پاک
 1فرعــی قســمتی از  957تفکیکــی از  2831اصلــی 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
 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  99/04/16تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز
دو شــنبه 99/04/30

4451

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

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

برابــر رای شــماره  99/03/26 – 139960318020000800هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
کاچــای تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی ســید حســین نائینــی فرزنــد ســید اســحاق بــه شــماره
شناســنامه  21صــادره از قزویــن و کدملــی  4322758436بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و
محوطــه بــه مســاحت  7561/03مترمربــع پــاک  3011فرعــی مجــزی از پــاک  366و  367و  628فرعــی
از ســنگ  312اصلــی واقــع در قریــه چابکســر بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی پوراندخــت
فرجــی الهیجــان و وراث افراســیاب زاده امیــری 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  132.تاریــخ انتشــار نوبــت اول :
یــک شــنبه  99/4/15تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :یــک شــنبه 99/04/30

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

4419

آگهی دعوت به مجمع

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت ســیمین راه غــرب بــه شــماره ثبــت 2230دعــوت مــی
شــود درجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت راس ســاعت 8صبــح روز یکشــنبه مورخــه
1399/05/12کــه درمحــل دفتــر شــرکت تشــکیل مــی گــردد حضــور بهــم رســانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
.1انتخاب مدیران شرکت
.2انتخاب روزنامه برای نشرآگهی های شرکت
.3انتخاب بازرسان شرکت

هیات مدیره شرکت سیمین راه غرب

4875

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو پــارس مــدل  1388بــه رنــگ خاکســتری بشــماره انتظامــی
 124ص  97ایــران  56و شــماره موتــور  12488066063و شــماره شاســی NAAN01CA99E837277
4881
مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

اینجانــب مرتضــی خــدادادی پرشــکوهی مالــک خــودرو پــژو پــارس بشــماره شاســی
 NAAN01CA99E837277و شــماره موتــور  12488066063بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای
رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچــه هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده
ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده
مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه  1مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس
4882
از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو مــدل  1390بــه رنــگ ســفید روغنــی بشــماره انتظامــی  941ص 59
ایــران  56و شــماره موتــور  14190052274و شــماره شاســی  NAAP03ED5CJ540187مفقــود و ازدرجــه
4883
اعتبار ســاقط می باشــد

مفقودی

کارت بازرگانــی بــه شــماره  14002740119بشــماره عضویــت  1400274011900مربــوط بــه شــرکت خــزر
4884
نفــت کاســپین منطقــه آزاد انزلــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو ار دی مــدل  1386بشــماره انتظامــی  557ق  36ایــران  56و شــماره
موتــور  11686021176و شــماره شاســی  61337629متعلــق بــه اقــای محمــد روحــی ندامانــی مفقــود و ازدرجه
4885
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خودروی ســواری پــژو  405GLXمــدل  1392بشــماره انتظامــی  711و 51
ایــران  91و شــماره موتــور  124K0336101شــماره شاســی  NAAM01CAADR969694متعلــق بــه خانــم
4886
ربــاب بخشــنده هیــر مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

سندموتورســیکلت آپاچــی  180شــماره پــاک  774-43459شــماره موتــور  2150011شــماره شاســی
 9511529مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

4889

مشهد

مفقودی

ســند کمپانــی خــودرو پــژو ســواری مــدل 1378بــه شــماره انتظامــی 921-82ج 31بــه شــماره موتــور
 22527812705و بــه شــماره شاســی  78313400بــه نــام آقــای مســیحا صبــوری دوربــاش مفقــود گردیــده
و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

قزوین

4899

اگهی تصمیمات شرکت سازه بتن مور سهامی خاص به شماره ثبت  1365و
شناسه ملی 10861820867به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  1397/07/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :سید امان اله
شاهینی به شماره ملی  4240514738و سید محسن شاهی سوق به شماره
ملی  4251024125و سید علیرضا مساوات به شماره ملی 4250418537
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2
سیدمحمد جواد ابوطالبی به شماره ملی  4250999173به سمت بازرس
اصلی و فرزانه انصاری به شماره ملی  4240236258به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -3روزنامه کثیر االنتشار خبر
جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریدهدشت
()919203

