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مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد:

 ۵۰۲کالس درس با بخاری نفتی گرم می شوند

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد از
وجود  ۵۰۲کالس درس با بخاریهای نفتی غیراستاندارد در مکانهای فاقد
علمک گاز این استان وجود دارد.
پیروز کرمی گفت :از ابتدای سال  ۱۳۹۲تاکنون ۴۱۹۷سیستم گرمایشی در
مدارس این استان استانداردسازی شده است.
وی اظهارکرد :از سال  ۱۳۹۶تاکنون ۳۷میلیارد و ۵۵۰میلیون تومان برای
استاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس کهگیلویه و بویراحمد هزینه

شده است.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد
خاطرنشان کرد :هفت میلیارد  ۵۰۰میلیون تومان در سال  ،۱۳۹۶سال گذشته
۱۲میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان و پارسال ۱۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان برای
استانداردسازی تجهیزات گرمایشی مدارس استان هزینه شده است.
کرمی تصریح کرد :هم اکنون ۵۰۲کالس درس با بخاری های نفتی
غیراستاندارد در مکانهای فاقد علمک گاز کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد
که قرار است تا پایان سالجاری با استفاده از سیستمهای گازوئیلی یا برقی
به بخاریهای استاندارد تجهیز شود.
وی ادامه داد :استانداردسازی تجهیزات گرمایشی مدارس استان تا پایان
سال جاری تکمیل می شود.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد
با اشاره به اینکه سرویسهای بهداشتی از جمله مشکالت مدارس در
روستاهاست ،بیان کرد :تا پایان سالجاری  ۱۰۱چشمه سرویس بهداشتی
مدارس استان اصالح می شود.
کرمی تاکید کرد :بر اساس آخرین جمع بندی ها ۱۹۴مدرسه در سراسر
استان  ۳۴۴چشمه سرویس بهداشتی نیاز دارند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان کهگیلویه
و بویراحمد ،وی بیان کرد :اعتبار مورد نیاز برای اصالح سرویسهای بهداشتی
مدارس استان را ۱۱میلیارد تومان است

اگهی تغییرات شرکت پرهون سقف ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت  9689و شناسه
ملی 14008594377به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ1399/04/22
تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای محمد محمودی به شماره ملی  1502650304خانم فرناز
آزادی به شماره ملی  1490252071و آقای رضا رحیم نژاد به شماره ملی  4232135960به
سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2آقای رضا رحیم نژاد
به شماره ملی  4232135960به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم فرناز آزادی
به شماره ملی  1490252071به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد محمودی به
شماره ملی  1502650304به سمت رئیس هئیت مدیره برای 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 محمد محمودی ( رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است .
 -3حمیدرضا موظف به شماره ملی  1502298074سمت بازرس اصلی و رامین اسدپور به
شمار ملی  1502621517به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
-4 .روزنامه کثیراالنتشارابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج ()980171

اگهی تغییرات شرکت سامان بتن یاس سهامی خاص به شماره ثبت  9693و شناسه ملی

 14008594533به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/05/11تغییرات

اگهی تغییرات شرکت عمران برج هیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  9664و

شناسه ملی  14008561254به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/05/19تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :صادق حمید به شماره ملی  6629942280و

محمد رشیدی به شماره ملی 4559857458و موسی حمید به شماره ملی 6629905261

به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2محمد رشیدی

به شماره ملی 4559857458به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره و صادق حمید
به شماره ملی  6629942280به سمت رئیس هیئت مدیره و موسی حمید به شماره ملی

6629905261به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  .حق

امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های
عادی و اداری با امضاء صادق حمید (رئیس هیت مدیره) و مهر شرکت معتبر است -3 .وحید

بلداجی شماره ملی  5720050331به سمت بازرس اصلی و سعید بلداجی به شماره ملی
 1850095851به 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
()980174

اگهی تغییرات شرکت خدماتی افق گستر دژ کوه سهامی خاص به شماره ثبت  1305و

ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه مرکز اصلی شرکت از شهرستان یاسوج به استان هرمزگان  ،شهرستان

شناسه ملی  10861765956به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

 ،پالک  ، 0مجتمع المهدی  ،طبقه چهارم  ،واحد 12کد پستی  7919748338انتقال یافت و ماده

خانم پریسا شجاعت سوق به شماره ملی  4269615532و آقای فرود طیبی به شماره ملی

بندرعباس  ،بخش مرکزی  ،شهر بندرعباس ،محله آزادشهر  ،خیابان دانشور  ،کوچه جهادگران 6

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 ()980175

مورخ  1398/05/06تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :جمال طیبی به شماره ملی  4250981916و

 4240032903اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2علی صداقتی پور

به شماره ملی  4250051821به سمت بازرس اصلی و آقای احسان جهان کهن به شماره

ملی  4250146677به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
-3جمال طیبی به شماره ملی  4250981916به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و

جواز حمل اسلحه برنو وسط چک اسلواکی به شماره سالح ۱۵۰۱۵به نام
سید ابراهیم یزدان منش به شماره ملی  ۴۲۵۰۶۲۴۲۷۷مفقود وفاقد اعتبار
می باشد.

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند ماشــین و کارت ســوخت خــودرو تاکســی ســمند مــدل  1385بــه شــماره انتظامــی 889-79
ت  23بــه شــماره موتــور  12485206215و شــماره شاســی  12506338بــه نــام عیــن الــه اراء مفقــود گردیــده
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

6422

قزوین

مفقودی

شناســنامه مالکیت(برگ ســبز) ،کارت ســوخت و کارت خودرو  MVM NEW315به شــماره انتظامی 921ن32
ایــران  99شــماره موتــور  MVM477FJAF039541و شــماره شاســی  NATFBAKD5F1009121مــدل
6435
 1395برنــگ مشــکی-متالیک بنــام لیــدا کاویانــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پــژو ELX-XUMپــارس بــه شــماره انتظامــی 329ج 91ایران
 85شــماره موتــور  161M0007421و شــماره شاســی  NAAN81UE8GH061451مــدل  1395برنــگ
6436
ســفید-روغنی بنــام شــاه بگــم ســارانی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی ســواری پرایــد مــدل  86شــماره موتــور  2124019شــماره شاســی
 s1412286196824شــماره پــاک ایــران  332 – 99ط  28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

6429

قم

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

برابــر رای شــماره 1399/04/02---139960319010000861هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی خانــم خدیجــه قائینــی شــهربابک بــه شناســنامه شــماره  5281کــد ملــی 3149017122
صــادره شــهربابک فرزنــد حســین در  445ســهم مشــاع از 1387/6ســهم ششــدانگ زمیــن مزروعــی مشــتمل بــر
دو بــاب اطــاق بــه مســاحت ششــدانگ 1387/6متــر مربــع پــالک شــماره  3206اصلــی واقــع در اراضــی اجکوئیــه
بخــش 46یــزد خریــداری از مالکیــت رســمی آقــای حســین قائینــی شــهربابک محــرز گردیــده اســت .لذا بــه منظور
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 شد.شــماره1079م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهار شنبه1399/06/26
تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 1399/06/12

حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک

6008

اگهي فقدان سندمالکیت پالک 735/3514واقع درديلم بخش هفت بوشهر

اقــاي فاضــل دریانوردباتســلیم دوبــرگ استشــهادیه گواهــي شــده ازدفترخانــه شــماره 13دیلــم مدعــي اســت یک
جلدســندمالکیت ششــدانگ یکبابخانــه تحــت پــالک -735/3514واقــع دردیلــم بخــش هفت بوشــهرکه درصفحه
364دفتر30بــه شــماره ثبــت 3890بنــام موسســه تامیــن مســکن بســیجیان صادرســپس بموجب خالصــه معامله
شــماره 24036دفتر13شــهردیلم بــه نامبــرده انتقــال یافــت وبــه علــت جابجایــي مفقودشــده اســت ودرخواســت
صدورالمثنــي ســندمالکیت رانمــوده لذامراتــب طبــق اصــالح تبصــره یــک اصالحــي ماده120ائینامــه قانــون
ثبــت اعــالم میشــودکه هرکــس نســبت بــه ملــک مورداگهــي معاملــه اي نمــوده ویامدعــي وجودســندمالکیت
نزدخودمیباشــدتاده روزپــس ازانتشــاراین اگهــي بــه اداره ثبــت اســنادوامالک شهرســتان دیلــم مراجعــه واعتــراض
خودراضمــن ارائــه ســندمالکیت ویاســندمعامله تســلیم نمایدچنانچه ظــرف مــدت مقرراعتراضي نرســدویادرصورت
اعتــراض اصــل ســندارائه نشــودالمثني ســندطبق مقــررات صادروبــه متقاضــي تســلیم خواهدشــد
تاریخ انتشاراگهي-1399/06/26:م الف98

اله مرادرزم جورئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان ديلم

6420

رونوشت آگهی حصروراثت

6423

آگهی مفقودی سند مالکیت

قــرار داد پیــش فــروش مســکن مهــر (ســند  5برگــی عمــران غیــر قابــل انتقــال ) به تفاهــم نامــه شــماره /1174 :
ص 131/100مــورخ  1389/3/5پیــش خریــدار آقــای محمــد حیرانــی خیــر آبــاد فرزنــد :رمضانعلــی بــه کــد ملی :
6358732722از شــرکت عمــران شــهر جریــد پرنــد و شــش دانــگ اعیانبــا عرصــه مشــاع اجــاره ای پــروژه کوزو5
مجتمــع  52Cواحــد  19جنــوب غربــی باکــد 217636مفیــد  3خوابــه  88/2در اســتان تهــران شــهر جدیــد پرند
فــاز  5دارای پــالک ثبتــی 165مفقــود شــده اســت  .مفقــودی فاقــد اعتبــار اســت ,و ازیابنــده تقاضــا مــی شــود
6433
در صــورت امــکان بــا شــماره 09334475615آقــای بهرامــی تمــاس حاصــل نماینــد .

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه اقــای مجیــد آیینــه چــی تفریشــی فــرد بهموجــب وکالــت  22337مــورخ  1399/06/01دفتــر اســناد
رســمی  252مشــهد بعنــوان وکیــل اقــای ایمــان بــرداری بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــا شــده دفتــر
اســناد رســمی  252مشــهد منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن
اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت وی بــه علــت ســرقت مفقــود گردیــده اســت بــا بررســی ســامانه
جامــع امــالک الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتــی مشــخص گردیــد هــزار ســهم مشــاع از ســی هزار ســهم ســه دانــگ از
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت شــصت هــزار مترمربــع بــه شــماره پــالک  379فرعــی از  – 8اصلــی
واقــع در اراضــی زاک بخــش  11مشــهد ذیــل صفحــه  119دفتــر  92بــه شــماره  13290بــه نــام اقــای ایمــان بــرداری
ثبــت و ســند مالکیــت  235552بنامــش صــادر و تســلیم گردیــد ســامانه جامــع امــالک الکترونیــک و ســوابق پرونــده
ثبتــی بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد و ایــن آگهــی بــه اســتناد مــاده  – 120آئیــن نامــه قانــون ثبــت مصوب بهمــن 1380
صــادر گردیــده اســت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کس نســبت بــه ملــک مــورد آگهی 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  853 .م الــف
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مفقودی

بــرگ گمرکــی موتــور ســیکلت سیســتم متــرو تیــپ  CG125بــه رنــگ آبــی مــدل  1386بشــماره انتظامــی
-44683ایــران  581و شــماره موتــور  5201536و شــماره تنــه  NCD***125C8600779متعلــق بــه اقــای
6418
هــادی ســمائی گورابــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

اگهی تصمیمات شرکت پیشه وران علم و صنعت بوشهر سهامی خاص به
شماره ثبت 3495و شناسه ملی 14003115613به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/06/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 1- :آقایان بهزاد ایوب زاده به شماره ملی 4269846496و مجتبی مهرابی
ایوبلو به شماره ملی  2281233634و علی رضا ایوب زاده به شماره ملی
 4260117726به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال تعیین
گردیدند 2- .عبدالرضا کناری دیل به شماره ملی 4260025325به سمت
بازرس اصلی و فرنگیس قلی زاده ایوبلو به شماره ملی  2430703890به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند  3-روزنامه
کثیراالنتشار ابتکارجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریدوگنبدان
()980162

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه اقــای مجیــد آیینــه چــی تفریشــی فــرد بهموجــب وکالــت  22296مــورخ  1399/05/28دفتــر
اســناد رســمی  252مشــهد منتســب بــه وکالــت  22454مــورخ  1399/05/14دفتــر اســناد رســمی  941تهــران
بعنــوان وکیــل اقــای عبــاس عامــری بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــا شــده دفتــر اســناد رســمی
 252مشــهد منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهت درخواســت ســند مالکیــت المثنی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعه
نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت وی بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیده اســت با بررســی ســامانه جامع
امــالک الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتــی مشــخص گردیــد  1250ســهم مشــاع از ســی هــزار ســهم ســه دانــگ
از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت شــصت هــزار مترمربــع بــه شــماره پــالک  379فرعــی
از  – 8اصلــی واقــع در اراضــی زاک بخــش  11مشــهد ذیــل صفحــه  125دفتــر  92بــه شــماره  13292بــه نــام
اقــای عبــاس عامــری ثبــت و ســند مالکیــت  235554بنامــش صــادر و تســلیم گردیــد 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 می گــردد هر
کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خود می 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 مالکیت
المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد  852 .م الــف
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پــالک خــودروی ســواری هــاچ بــک سیســتم تیــپ  206TU3مــدل  1381بــه رنــگ نقــره ای معمولــی بشــماره
انتظامــی  722ق  65ایــران و شــماره موتــور  10FSE33937082و شــماره شاســی  81617912مفقــود و ازدرجه
6419
اعتبــار ســاقط مــی باشــد
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی

درخصــوص درخواســت ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره ) نمایندگــی اســتان گیــالن بخواســته ابطــال
ســند رســمی و غیــره بطرفیــت خوانــدگان علــی بیانــی قصبــه و عبــاس کاظمــی پــور لوکالیــه بشــماره کالســه
 980039ایــن دادگاه وقــت رســیدگی مــورخ  99-08-5ســاعت  08:00صبــح تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه
طبــق موضــوع مــاده  73قانــون اییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان فــوق الذکــر
و حســب درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در ســامانه خدمــات قضایــی آگهــی میگــردد تــا خوانــدگان یــا
وراث یــا قائــم مقــام قانونــی انــان پــس از انتشــار آگهــی و اطــالع از مفــاد ان بــه دفتــر دادگاه واقع در گیالن رشــت
فلکــه نیــروی دریایــی مجتمــع قضایــی پــل عــراق مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود و اخذ نســخه ثانی
درخواســت و ضمائــم در وقــت مقــرر فــوق بــا بهمــراه داشــتن دالیــل و مــدارک خــود جهــت رســیدگی در دادگاه
حاضــر گــردد در غیــر اینصــورت دادگاه غیابــا مبــادرت بــه رســیدگی نمــوده و اتحــاذ تصمیــم قانونــی مــی نماید .

مدير دفتر دادگاه ويژه اصل  49قانون اساسی

اقــای مجیــد ســلطانی هفشــجانی دارای شناســنامه شــماره 100بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  99/604ازاین
شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان منظراســماعیل هفشــجانی
بشناســنامه 42درتاریــخ 30/8/96اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ودثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم
منحصــر اســت بــه _1مجیــد ســلطانی هفشــجانی شــماره شناســنامه 100تاریــخ تولد1346همســرمتوفی -2بــی
بــی نســاء نصیــری هفشــجانی شــماره شناســنامه  5493تاریــخ تولــد 1314مادرمتوفــی اینــک بــا انجام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه آگهــی مــی ننایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد ویــا وصیتنامــه از
متوفــی نــزد او باشــد ازتاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــر شــد

دبیر شورای حل اختالف هفشجان عسگری

سندوشناسنامهسواریپراید ۱۳۱مدل۱۳۹۱رنگسفیدروغنیشمارهپالک
۳۴۵-۸۳و ۷۶شماره موتور ۴۶۰۸۷۲۶شماره شاسی  S۳۴۱۲۲۹۱۴۳۹۱۵۸به
نام مرتضی شیروانی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
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( شــماره بایگانــی پرونــده  ) 9900028در خصــوص گــزارش اداره کل گمــرک آســتارا مبنــی بــر وجــود مقادیــر
متنابهــی انــواع کاالهــای ایرانــی شــامل انــواع روغــن خوراکــی برنــج قنــد چــای کــه بــه صــورت بالصاحــب در
انبــار مســافری ان گمــرک توجهــا بــه عــدم مراجعــه مالــک مالکیــن جهــت تحویــل مــال خویــش و فســاد پذیــر
بــودن کاال در راســتای اعمــال مــاده  28و قســمت اخیــر مــاده 624هــر دو از قانــون مدنیــو تبصــره ذیــل مــاده
 20آییــن نامــه نحــوه رســیدگی بــه پرونــده هــای موضــوع اصــل  49حکــم بــه ضبــط امــوال فــوق بــه نفــع ســتاد
اجرایــی فرمــان حضــرت امــام نمایندگــی اســتان گیــالن صــادر و اعــالم مــی داردتــا نســبت بــه فــروش ان اقــدام
و وجــه حاصــل از فــروش بــه حســاب ویــژه واریــز شــود بدیهــی اســت در صــورت مراجعــه مالــک مالکیــن قبــل
از فــروش مــال مــورد اشــاره بــه وی مســترد و در غیــر اینصــورت وجــه حاصــل از فــروش پــس از کســر هزینــه
هــای بــه عمــل آمــده بــه مالــک  ،مالکیــن مســترد مــی شــود ایــن حکــم غیابــی بــوده و ظــرف  20روز قابــل
واخواهــی مــی باشــد .

دادرس علی البدل در امور اموال بالصاحب  ،مجهول المالک بالوارث – حسین پور 6432

آگهی حصروراثت

اقــای حســن نعمــت ســرا بــه شــماره شناســنامه فرزنــد محمــود از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه گــرم آبدشــتی فرزنــد در تاریــخ  97/01/11در شهرســتان
رحیــم آبــاد فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد  -1 :حســین نعمــت ســرا ش
ش  98نــام پــدر محمــود فرزنــد متوفــی  -2حســن نعمــت ســرا ش ش  154نــام پــدر محمــود فرزنــد متوفــی
 -3نورالدیــن نعمــت ســرا ش ش  114نــام پــدر محمــود فرزنــد متوفــی  -4طلعــت نعمــت ســرا ش ش  2نــام پدر
محمــود فرزنــد متوفــی  -5رفعــت نعمــت ســرا ش ش  104نــام پــدر محمــود فرزنــد متوفــی  -6عصمــت نعمــت
ســرا ش ش  206نــام پــدر محمــود فرزنــد متوفــی  -7عفــت نعمــت ســرا ش ش  113نــام پــدر محمــود فرزنــد
متوفــی  -8عشــرت نعمــت ســرا ش ش  205نــام پــدر محمــود فرزنــد متوفــی  -9محمــود نعمــت ســرا ش ش 60
نــام پــدر شــیخ عیســی همســر متوفــی بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظه
دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  9900256مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبت
آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف رحیــم آبــاد تســلیم نمایــد در غیــر ایــن
صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت خواهــد شــد .

رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری رحیم آباد
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آگهی حصروراثت

خانــم طاهــره پــور ابوالقیــس آبدیوچــال بــه شــماره شناســنامه 215فرزنــد حســین از این شــورا درخواســت گواهی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نجمــه خــوش خنــد آزادکــی فرزنــد زلفعلــی در تاریــخ
 99/02/23در شهرســتان رحیــم آبــاد فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد :
 -1محمــد پــور ابوالقیــس ش ش  403نــام پــدر حســین فرزنــد متوفــی  -2یعقــوب پــور ابوالقیــس ش ش 180
نــام پــدر حســین فرزنــد متوفی-3یاســر پــور ابوالقیــس ش ش  216نــام پــدر حســین فرزنــد متوفــی -4میثــم پــور
ابوالقیــس ش ش  1176نــام پــدر حســین فرزنــد متوفی-5فاطمــه پــور ابوالقیــس ش ش  401نــام پــدر حســین
فرزنــد متوفی-6مرضیــه پــور ابوالقیــس ش ش  550نــام پــدر حســین فرزنــد متوفــی -7معصومه پــور ابوالقیس ش
ش  181نــام پــدر حســین فرزنــد متوفــی -8حمیــرا پــور ابوالقیــس ش ش  179نــام پــدر حســین فرزنــد متوفی-9
مریــم پــور ابوالقیــس ش ش  402نــام پــدر حســین فرزنــد متوفــی -10راضیــه پــور ابوالقیــس ش ش  551نــام پدر
حســین فرزنــد متوفــی -11طاهــره پــور ابوالقیــس ش ش  215نــام پــدر حســین فرزنــد متوفــی بــه غیــر از وراث
نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه
شــماره  9900257مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هر شــخص اعتــراض دارد
و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دوم شــورای حل
اختــالف رحیــم آبــاد تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت خواهــد شــد .

رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری رحیم آباد
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آگهی تصمیمات شرکت پیشه وران علم و صنعت بوشهر سهامی خاص
به شماره ثبت  3495و شناسه ملی  14003115613به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1398/06/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مجتبی
مهرابی ایوبلو به شماره ملی  2281233634به سمت مدیرعامل و عضو
هیئت مدیره و بهزاد ایوب زاده به شماره ملی 4269846496به سمت
.رئیس هیات مدیره و علی رضا ایوب زاده به شماره ملی 4260117726
بسمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دوسال 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 بهزاد ایوب زاده به شماره
ملی ( 4269846496رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()980172

آگهی تصمیمات شرکت امید نامداران نوید سهامی خاص به شماره ثبت  1517و شناسه ملی
 10980081275به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/11/20تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :سرمایه شرکت ازمبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به مبلغ دو میلیون ریال منقسم به
دویست سهم ده هزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران از شرکت افزایش 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 دهدشت
()980164

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــام آب عــرش شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  2048و شناســه ملــی 14008188799
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1398،11،21
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره
بشــرح ذیــل تعییــن گردیــد :اقــای ارش اســتادی بــه شــماره ملــی
 2300217546بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره آقــای پوریــا
کریمــی بــه شــماره ملــی  2400133670بــه ســمت مدیــر عامــل
و عضــو هیــات مدیــره خانــم خدیجــه احمــدی بــه شــماره ملــی
 2281387720بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره  -حــق
امضــای کلیــه اســناد بهــادار رســمی قراردادهــا تعهــد آور چکهــا
و ســفته هــا و نامــه هــای عــادی و اداری بــه امضــاء مدیــر عامــل
رئیــس هیــات مدیــره و نائــب رئیــس هیــات مدیــر هــر کــدام بــه
تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی (6424 )987378

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــام آب عــرش شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  2048و شناســه ملــی 14008188799
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  1398،11،21تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :اعضــاء هیئــت
مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد :خانــم خدیجــه احمــدی
بــه شــماره ملــی  2281387720و آقــای پوریــا کریمــی بــه شــماره
ملــی  2400133670و آقــای آرش اســتادی بــه شــماره ملــی
 2300217546بــرای مــدت  2ســال انتخــاب گردیدنــد  -خانــم مریم
رفیعــی بــه شــماره ملــی  2540033121بعنــوان بــازرس اصلــی و
خانــم ناهیــد رفیعــی بــه شــماره ملــی  2549375467بعنــوان بازرس
علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد  -روزنامــه
ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن شــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی (6425 )987379

آگهــی تغییــرات شــرکت صالحــان دیــار عشــق ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  3394و شناســه ملــی  14003584170بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العــاده مــورخ 1397،07،09
و نامــه شــماره  97،11،1671مــورخ  1397،07،23مدیریــت محتــرم حــج
و زیــارت اســتان آذربایجــان غربــی تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :آقای
یوســف صالحــی بــه شــماره ملــی  2801170267و آقــای مالــک اشــتر
کوســه لــو بــه شــماره ملــی  2800749814و خانــم زهــرا حاتمــی زاده به
شــماره ملــی  2830683471بعنــوان اعضــای اصلــی هیــات مدیــره بــرای
مــدت دوســال انتخــاب شــدند  -2 .خانــم ســکینه پناهــی بــه شــماره ملی
 2800758422بــه ســمت بــازرس اصلــی و خانــم منیــژه غــالم حســینی
بــه شــماره ملــی  0053105771بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای
مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند -3 .روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار
جهــت نشــر آگهــی شــرکت انتخــاب شــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی ()986812
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خانم پریسا شجاعت سوق به شماره ملی  4269615532به سمت رئیس هیئت مدیره.

و آقای فرود طیبی به شماره ملی 4240032903به سمت نائب رئیس هیئت مدیره .برای
مدت دو سال مالی انتخاب شدند .حق امضاء .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت

از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره (آقای جمال طیبی به شماره ملی  )4250981916همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دهدشت ()980176

آگهی تغییرات شرکت کیان نمای دنا سهامی خاص به شماره ثبت  9093و شناسه
ملی  14007791519به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/12/03تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :محمود الهوتیان به شماره ملی 4251264428
و فرشید خسروی نیک به شماره ملی 4220095462و سید حسین کاشف به شماره ملی
 0940043858به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2
محمود الهوتیان به شماره ملی 4251264428به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره
و فرشید خسروی نیک به شماره ملی 4220095462به سمت رئیس هیات مدیره و سید
حسین کاشف به شماره ملی 0940043858به سمت نائب رئیس هیات مدیره و 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 آقای فرشید خسروی نیک رئیس
هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است  -3پوریا چهار لنگ قوام آبا د سفلی به شماره ملی
 4220507132به سمت بازرس اصلی و فرخنده طالئی فر به شماره ملی  4220430997به
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
()980313

آگهــی تغییــرات شــرکت آد ایلیــا تنباکــو پــارس زاگــرس ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  17896و شناســه ملــی  14008282616بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره
مــورخ  1399،05،11تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :نشــانی شــرکت در ارومیــه به اســتان
آذربایجــان غربــی  ،شهرســتان ارومیــه  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ارومیــه ،محلــه مخابــرات ،
بلــوار ســربازان گمنام(بــرق)  ،خیابــان اســتادان  ،پــالک  ، 9ســاختمان ایــران زمیــن  ،طبقــه
پنجــم  ،واحــد  45کدپســتی  5715856356تغییــر و انتقــال یافــت .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()986810

6426

آگهــی تغییــرات شــرکت صالحــان دیــار عشــق ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  3394و شناســه ملــی  14003584170بــه اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1397،07،10و مجــوز شــماره
 97،11،1670مــورخ  1397،07،23مدیریــت حــج و زیــارت اســتان
آذربایجــان غربــی تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :آقــای مالــک اشــتر
کوســه لــو بــه شــماره ملــی  2800749814بــه ســمت رئیــس هیئــت
مدیــره و خانــم زهــرا حاتمــی زاده بــه شــماره ملــی  2830683471بــه
ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره و آقــای یوســف صالحــی بــه شــماره
ملــی  2801170267بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال انتخــاب
شــدند -2 .کلیــه اســناد واوراق بهــادار وتعهــدآور شــرکت بــه امضــاء
مشــترک یوســف صالحــی و مالــک اشــتر کوســه لــو ودرغیــاب رئیــس
هیــأت مدیــره باامضاءنایــب رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بامهــر شــرکت
دارای اعتبــار مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی ()986813
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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

برابــر رای شــماره  98/12/01 - 139860318018006027هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی فهیمــه حاجــی زاده شــرقی فرزنــد بدیــع له بــه شــماره ملــی  0050684639در ششــدانگ یک
بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  799/36مترمربــع مجــزی شــده از پــالک  49و  60فرعــی از ســنگ  16اصلــی
واقــع در قریــه کنسســتان بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  144فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از
مالــک رســمی آقــای محرمعلــی میرزائیــان کنسســتانی محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتب 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  99/06/11 :تاریخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/06/26

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی
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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  1399/05/01 – 139960318008001325هیــات 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 زهــرا کارپــرور رودســری فرزند حســین بــه شــماره شناســنامه  151صادره از رودســر
در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت  253/44مترمربــع بــه شــماره
پــالک  326فرعــی قســمتی از پــالک قطعــه  68تفکیکــی مجــزا از  108تفکیکــی از  70اصلــی واقع در دریاوارســر
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 تاریخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خود را بــه مراجع
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  332 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز چهــار شــنبه  99/60/12تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :روز چهــار شــنبه 99/06/26

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

5985

ســند ســه برگــي موتــور ســیکلت طرنــا 125مــدل  1390بــه شــماره پــالک 85673-765شــماره موتــور
 2980985شــماره بدنــه  9003808مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

مشهد

6421

