8

دوشنبه  7 /مهر  / 1399شماره 4647

www.ebtekarnews.com

آگهــی تغییــرات شــرکت کانــی بردینــه ســنندج شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  6521و شناســه ملــی  10860224278بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق
العــاده مــورخ  1398،02،10تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :محــل شــرکت در واحــد
ثبتــی ســنندج بــه آدرس شهرســتان ســنندج  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســنندج ،میــدان
 12فروردیــن  ،خیابــان انقــاب  ،بلــوار جانبــازان  ،پــاک  ، 21طبقــه اول کــد پســتی
 6616778683تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (6721 )1002346
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960316001001171مــورخ  99/04/23هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای شــهاب لرســتانی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه 111کــد ملــی
 3341547150صــادره از اســام آبادغــرب در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  85.30مترمربــع در محــدوده
اراضــی پــاک فرعــی  344فرعــی از  -366اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه آدرس شــهرک کیهانشــهر
خیابــان 20متــری بــرق روســتای مرادآبــاد کــوی جمشــیدی کــوی چهــارم خریــداری از مالــک رســمی مشــاعی آقــای
شــهباز اکبــری مرادآبــادی 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 اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مدت
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/ 1276 .م الــف12/
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/06/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/07/07 :

محمد عباسی  -رئیس ثبت اسناد و امالک

6285

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

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه اقــای براتعلــی اکبــری جهانــی بــه اســتناد  2بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــاء شــده دفتــر اســناد
رســمی  193مشــهد منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن
اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت وی بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده اســت با بررســی
ســامانه جامــع امــاک الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتــی مشــخص گردیــد ششــدانگ یــک بــاب منــزل بــه
مســاحت  250مترمربــع بــه شــماره پــاک  13622فرعــی از  – 175اصلــی بخــش  10مشــهد ذیــل صفحــه 271
دفتــر  192بــه شــماره  38285بــه نــام اقــای براتعلــی اکبــری جهانــی ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره 651469
بنامــش صــادر و تســلیم گردیــد ســپس برابــر ســند  53812مــورخ  1366/06/30دفتر اســناد رســمی  56مشــهد
در رهــن بانــک رفــاه کارگــران قــرار گرفتــه ســامانه جامــع امــاک 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 به صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی اقدام
خواهــد شــد  854 .م الــف

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه چهار مشهد مقدس – محمد مقدسی
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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 وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع 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 ثبت اســناد و اماک محــل تســلیم و پس از
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجع قضایــی تقدیــم نمایند
 .آقــای کیهــان رضاپــور فرزنــد بهمــن بــه شــماره شناســنامه  2صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 2619843502
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه و محوطــه کاربــری مزروعــی بــه مســاحت 6801/80
مترمربــع پــاک  169فرعــی از  21اصلــی واقــع در مشــند بخــش  32گیــان خریــداری از مالــک رســمی بهمــن
رضاپــور 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 1637.
تاریخ انتشار نوبت اول  99/07/07 :تاریخ انتشار نوبت دوم 99/07/21 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عزیزی

6713

آگهی تحدید حدود اختصاصی

برابــر رای شــماره  99/06/02 – 139960318008001738هیــات 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 حســن علــی محمدی گیاکجــان فرزنــد یحیی بــه شــماره شناســنامه  1509صادره
از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــا بــه شــماره پــاک  877فرعــی از  30اصلــی بــه
مســاحت  38مترمربــع جهــت الحــاق بــه پــاک  572فرعــی از 30اصلــی بخــش  29خریــداری از مالــک رســمی
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 394 .
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز دو شــنبه  99/6/24تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز دو شــنبه 99/7/07

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی

6357

برابــر رای شــماره  99/05/23 – 139960318008001618هیــات 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 علــی بابائــی میــان پشــته فرزنــد محمــد علــی بــه شــماره شناســنامه  367صــادره از
رودســر در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  310/27مترمربــع بــه شــماره پــاک  239فرعــی
قســمتی از پــاک  1فرعــی از  85اصلــی 30اصلــی واقــع در میــان پشــته بخــش  29خریــداری ازمحمــد علــی
بابائــی 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  380 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز دو شــنبه  99/6/24تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز دو شــنبه 99/7/07

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

6358

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

اگهي فقدان سندمالکیت پالک 735/6453واقع دردیلم بخش هفت بوشهر

اقــاي مهــدي پیروباتســلیم دوبــرگ استشــهادیه گواهــي شــده ازدفتر13دیلــم مدعــي اســت یک جلدســندمالکیت
ششــدانگ یکبابخانــه تحــت پــاک 735/6453واقــع دردیلــم بخــش هفــت بوشــهرکه درصفحــه 370دفتر72ذیل
ثبــت 10326بنــام وي صادروتســلیم گردیــده وبــه علــت جابجایــي مفقودشــده اســت ودرخواســت صدورالمثنــي
ســندمالکیت رانمــوده لذامراتــب طبــق اصــاح تبصــره یــک اصاحــي مــاده 120ائینامــه قانــون ثبــت اعــام
میشــودکه هرکس نســبت به ملــک مورداگهــي معامله اي نمــوده ویامدعي وجودســندمالکیت نزدخودمیباشــدتاده
روزپــس ازانتشــاراین اگهــي بــه اداره ثبــت اســنادواماک شهرســتان دیلــم مراجعــه واعتــراض خودراضمــن ارائــه
ســندمالکیت ویاســندمعامله تســلیم نمایدچنانچــه ظــرف مــدت مقرراعتراضــي نرســدویادرصورت اعتــراض اصــل
ســند ارائــه نشــود المثنــي ســندطبق مقــررات صادروبــه متقاضــي تســلیم خواهدشــد
تاریخ انتشاراگهي-1399/07/07:م الف 101

اله مرادرزمجورئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان دیلم

6696

6708

نظــر باینکــه تحدیــد اماکــی کــه بعمــل نیامــده آگهــی تحدیــد اختصاصــی آنهــا بــه شــرح زیر منتشــر میگــردد:
قریــه چافجیــر ســنگ اصلــی  84بخــش  29گیــان پــاک فرعــی شــماره  5854بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  279/67متــر مربــع ملکــی اقــای خســرو نصیری جــان اقــا فرزند
حســین راس ســاعت  9صبــح روز دو شــنبه مــورخ  99/07/28در محــل بعمــل خواهــد امــد لــذا مراتــب جهــت
اطــاع بــه مجاوریــن و حقــوق ارتفاقــی ان آگهــی میگــردد چنانچــه کســانی اعتراضــی به حــدود و حقــوق ارتفاقی
ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30روز اعتــراض خــود را کتبــا بــا قیــد نشــانی کامل بــه اداره
ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان صومعــه ســرا تســلیم و رســید اخــذ نمایند شــایان ذکــر اســت ان دســته از افراد
کــه اعتــراض مــی نماینــد طبــق مــاده  86اییــن نامــه قانــون ثبــت موظفنــد ظــرف مــدت  30روز از تاریخ تســلیم
اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی
ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافت
و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی را ادامــه
خواهــد داد  .تاریــخ انتشــار 99/07/07 :

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مشهد

6707

آگهی حصروراثت

اقــای عبدالحســین پلــرودی بــا وکالــت اقــای یوســف ســمیعی بــه شــماره شناســنامه  151فرزنــد محمــود
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رقیــه اقایــی
فرزنــد رحمــت در تاریــخ  97/11/03در شهرســتان رحیــم ابــاد فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه
شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد  -1 :عبدالحســین پلــرودی شــماره شناســنامه  151نــام پــدر محمــود فرزنــد
متوفــی  -2مســعود پلــرودی شــماره شناســنامه  152نــام پــدر محمــود فرزنــد متوفــی  -3ولــی الــه پلــرودی
شــماره شناســنامه  153نــام پــدر محمــود فرزنــد متوفــی  -4محمدرضــا پلــرودی شــماره شناســنامه 195
نــام پــدر محمــود فرزنــد متوفــی بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از ماحظــه
دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  9900290مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک
نوبــت 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 ســوم شــورای حــل اختــاف رحیــم ابــاد تســلیم
نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت خواهــد شــد .

رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری رحیم اباد

6712

مفقودی

بــرگ ســبز ســند کمپانــی وتسلســل اســناد خــودرو وانــت دوکابیــن مــزدا مــدل  1394بــه شــماره موتــور
 P0144987 118وشــماره شاســی  NAGP2PE22FA209968وشــماره انتظامــی  22د  628ایــران  95متعلق
بــه درخاتــون کــوه بــان کــزوک فرزنــد رحمــان مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

6702

مفقودی

ســند کمپانــي خــودرو ســواري ام وي ام مــدل  1394بــه شــماره پــاک 486-12س 22شــماره موتــور
 MVM472FGF046742شــماره شاســي  NATEBAFB6F1023498بــه نــام ســارا دانــش آمــوز مفقــود
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

6715

مشهد

مفقودی

کارت دانشــجویی بــه شــماره  971594003متعلــق بــه غــزل بهرامپــور از دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهــدان در
مقطــع کارشناســی رشــته مهندســی بهداشــت حرفــه ای مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد6716 .

مفقودی

ســند کارخانــه کامیون-کمپرســی بنــز بــه شــماره انتظامــی 755ع 92ایــران  85شــماره موتــور
 33491010128420و شــماره شاســی  37406016416896مــدل  1374برنــگ قرمز-روغنــی بنــام ســعید
6717
گمشــادزهی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) و ســند کارخانــه وانــت پیــکان بــه شــماره انتظامــی 662ج 92ایــران  85شــماره
موتــور 11489026677و شــماره شاســی  NAAA36AAXAG218282مــدل  1389برنــگ سفید-شــیری-
6718
روغنــی بنــام مصطفــی کیخــا مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مدرک فارغ التحصیلی خانم راضیه نصرت زاد فرزند صدراهلل به شماره ملی
 4220078339صادره از بویراحمد در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری
صادره از واحد دانشگاهی یاسوج به سریال  2372733مفقود و فاقد اعتبار می باشد
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانششگاه ازاد اسالمی واحد یاسوج ارسال
نمایند
فقدان سند مالکیت 12562/22
چون آگهی محمد ترک چریک فرزند خداداد به استناد یکبرگ استشهاد محلی
که به امضاء شهود و گواهی دفترخانه  56دوگنبدان رسیده است که سند مالکیت
ششدانگ یک قطعه زمین به پالک 12562فرعی از 22اصلی واقع در قطعه یک بخش
پنج دوگنبدان که مورد ثبت ذیل شماره – صفحه – جلد – به نام آقای محمد ترک
چریک صادر و تسلیم گردیده است  .لذا مراتب به استناد ماده 120آئین نامه قانون
ثبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک یا وجود معامله
سند مالکیت  876377می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 10روز اعتراض خود
را به ضمیمه اصل سند مورد معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایید تا مورد
رسیدگی قرار گیرد و اال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام
خواهد شد .
تاریخ 1399/07/07
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  764.25متر مربع به
پالک فوق الذکر واقع در قطعه  5بخش  6بهبهان بنا به در خواست اقای ناصر بهمنی
تقاضای تحدید اختصاصی نموده وقت تحدید حدود ار ساعت  ۸صبح روز شنبه
مورخ 99/8/3در محل وقوع ملک شروع و عملیات تحدید به عمل خواهد امد  .اینک
بوسیله این اگهی از متقاضیان و کلیه صاحبان امالک مجاور طبق ماده  ۱۴قانون ثبت
دعوت میشود که در موعد مقرر تعیین شده در محل حضور به هم رسانند واخواهی
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده  ۲۰قانون ثبت از تاریخ تنطیم
صورتمجلس تحدید حدود بمدت  ۳۰روز پذیرفته خواهد شد .
توضیح :بدلیل اشتباه در وقوع ومحل ملک اگهی تجدید می گردد
اصغر حسن زاده رئیس ثبت اسناد و امالک دنا
تاریخ انتشار99/7/7
اگهی تصمیمات شرکت سورین دادبان عدالت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  714و شناسه

ملی  14008132013به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/11/30تصمیمات

ذیل اتخاذ شد  :شعبه شرکت در استان فارس  ،شهرستان ممسنی  ،بخش مرکزی  ،شهر نور آباد،
محله مخابرات  ،کوچه  2ش باهنر  ،کوچه  4ش قندی  ،پالک  ، -15طبقه همکف -کدپستی :
 7351944895تعیین گردید و غالم جدید خواه به شماره ملی  4231413606فرزند هومان متولد

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) و ســند کارخانــه خــودرو ســواری ســایپا  132بــه شــماره انتظامــی 585د29
ایــران  85شــماره موتــور  4088102و شــماره شاســی  S5420090049775مــدل  1390برنــگ ســفید-روغنی
6719
بنــام جمیلــه براهوئــی فهیــم مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 1357شماره شناسنامه  670بعنوان مدیر شعبه تعیین شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()962041

6709

مفقودی

ســند کمپانــی خــودروی وانــت پیــکان مــدل  1384بشــماره انتظامــی  135س  33ایــران  56و شــماره موتــور
 11284072210و شــماره شاســی  12147434متعلــق بــه خانــم مهدیــه اکبــری شــکر دشــت مفقــود و از درجه
6710
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی سند کمپانی کارخانه

ســند کارخانــه موتورســیکلت کبیــر تیــپ  125مــدل 1389بــه رنــگ ابــی بشــماره موتــور
 156FMINCV2009106067و شــماره شاســی* *NCV***125P8901980و شــماره پــاک
 23244ایــران  578متعلــق بــه اقــای صابــر صابریــان بــه شــماره ملــی  2631667778مفقــود و از درجــه
6711
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

اقتصاد پساکرونا
دکتر سامان الطافی  -کارشناس روابط بین الملل  :اقتصاد در
پساکرونا شرایط و وضعیت متفاوتی برای جهان و کشورها
در پی خواهد داشت البته قبل از پیش بینی این شرایط
باید در نظر داشت که دوران پساکرونا به دو صورت
کلی ترسیم می شود ،ابتدا اینکه برای این بیماری درمان
قطعی پیدا شود و مثل بسیاری بیماری ها مانند طاعون،
درمان و ریشه کن شود و در منظر دوم این بیماری مثل
بیماری آنفوالنزا و ایذر با بشر خواهد ماند.
اما در هر صورت شیوع این بیماری عالوه بر آثار و تبعات آن
و سالمتی انسانها ،بر اوضاع اقتصادی کشورها نیز اثرات فراوانی خواهد
بر جسم
داشت؛ پیش بینی های متعددی از اوضاع اقتصادی کشور در دوره پساکرونا وجود دارد
که اکثر آنها بر کاهش رشد اقتصادی ،گسترش بیکاری و فقر در جوامع داللت دارد.
درکنار این اثرات ذکر شده ،اقتصاد پساکرونا به نظر می رسد اقتصاد متفاوتی خواهد
بود که تفاوت مشهود بین مولفه های اقتصاد پساکرونا و اقتصاد قبل ازاین بیماری وجود
خواهد داشت ،بنابراین در ادامه شرایط و اوضاع اقتصادی مورد بررسی و کنکاش قرار
می گیرد تا تصویر واضح تری از شرایط اقتصادی در پساکرونا پیش رو قرار گیرد.
ازیک منظرمی توان اقتصاد پساکرونا را به مانند اقتصاد پساطاعون سیاه ،در نیمه قرن
 ۱۴میالدی دانست .همه گیری این بیماری در اواسط قرن  ۱۴در تمام کشورهای اروپایی
مشاهده شد و اثرات مخربی به لحاظ مرگ و میر در جهان داشت .تخمین زده می شود
یک سوم جمعیت ایران در آن زمان در اثر همه گیری این بیماری کشته شدند.اثرات
مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا در مقایسه با شیوع طاعون سیاه بسیار اندک
است ،اما نکته مهم در خصوص تحوالت اقتصاد پساطاعون است که می تواند برای
اقتصاد پساکرونا نیز در اقتصادهای جهان ،قابل کاربرد باشد.
در دوره پساطاعون ،ساختار اقتصادی بیشتر کشورها دگرگون شد و اختالف رشد و
توسعه بین کشورهای جهان و حتی در بین کشورهای یک منطقه نیز بیش از پیش
افزایش یافت .برای مثل ،رشد و توسعه کشورهای شرق وغرب اروپا در دوره قبل از
شیوع طاعون بسیارناچیز بود ،اما در دوره پساطاعون ،اختالف بین این دو گروه از
کشورها افزایش یافت و امروزه نیز این شکاف در رشد و توسعه کشورهای این منطقه،
مشاهده می شود .البته نباید فراموش کرد که علت افزایش شکاف در رشد و توسعه
اقتصادی کشورها ،تنها ناشی از شیوع طاعون سیاه نبوده ،بلکه شیوع طاعون سیاه،
آغازگر این شکاف بین کشورها بوده است.
در تجربه تاریخی بعداز پاندمی طاعون بیشتر کشورهایی که تجربه موفقی در
رشد و توسعه اقتصادی داشتند و اختالف خود را با سایر کشورها ،افزایش دادند،
کشورهایی بودند که رشدهای اقتصادی مبتنی بر علم و فناوری را دنبال کردند.
بررسی تاریخ اقتصادی کشورها در این دوره نشان می دهد اختراعات صنعتی در دوره
پساطاعون بیشتر مورد توجه قرار گرفت و کشورهایی که از این اختراعات همسو با
رشد و توسعه اقتصادی خود بهره گرفتند ،کشورهای موفقی بودند .نمونه این ها دو
کشورآلمان و انگلیس بودند؛ این دو کشور برخالف سایر کشورها ،با حمایت ویژه از
توسعه علم و فناوری ،مسیرهای رشد و توسعه را با شتاب بیشتری در مقایسه با سایر
کشورها طی کردند و این امر ،افزایش رونق ورفاه اقتصادی را نیز برای آنها به دنبال
داشت .درحالی که سایر کشورها از جمله کشورهای شرق اروپا  ،همان مسیر گذشته
را دنبال کردند و اقتصاد سنتی خودشان را مبنای رشد و توسعه اقتصادی قرار دادند،
نتیجه این تالشها ،افزایش اختالف بین رشد و توسعه اقتصادی در بین کشورهای
اروپای غربی و شرقی شد.
با درنظر گرفتن این تجربه تاریخی به خصوص شرایط اقتصادی در آن مقطع زمانی
بعد از گسترش طاعون سیاه ،در مورد دوره پساکرونا نیز می توان برخی پیش بینیها
را انجام داد .در دوره پساکرونا ،اکثر اندیشمندان اقتصادی بر این اعتقاد هستند که
اقتصاد کشورها به دوره قبل از شیوع این ویروس برنخواهد گشت .از این رو ،اقتصاد
کشورها در دوره پساکرونا متفاوت از اقتصاد قبل از این ویروس خواهد بود .با توجه
به پیشرفت علم و فناوری به ویژه درچند دهه اخیر ،می توان پیش بینی کرد که دوره
پساکرونا همانند دوره پساطاعون منجر به شکل گیری شکاف در رشد و توسعه اقتصادی
کشورهای جهان خواهد شد.
در دوره پساکرونا ،کشورهایی که توجه و سرمایه گذاری ویژه در گسترش ،توسعه
و بهکارگیری علم ،فناوری و نوآوری انجام دادهاند ،مسیر رشد و توسعه متفاوتی از
کشورهایی خواهند داشت که سرمایه گذاری آنها در حوزه علم ،فناوری و نوآوری اندک
بوده است .به گونهای که این اختالف در سرمایه گذاری و توجه به جایگاه علم ،فناوری
و نوآوری در اقتصادها ،می تواند منجر به شکل گیری قدرت های جدید در اقتصاد
جهانی از یک طرف و افول قدرتهای سابق حتی در بین کشورهای اروپای توسعه یافته
شود .پیش بینی می شود دوره پساکرونا فرصت بسیار خوبی فراهم کرده است که

آگهی ثبتی

تاســیس موسســه غیــر تجــاری داوری فرشــته عدالت پــارس در تاریــخ  1399/06/23بشــماره ثبت  6963شناســه
ملــی  14009431167ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خاصــه ان بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع
عمــوم آگهــی میکــردد .خاصــه تقاضانامــه ثبــت موسســات غیــر تجــاری ثبت موسســه با مشــخصات ذیــل تقاضا
میگــردد ،نــام  :داوری فرشــته عدالــت پــارس موسســه غیــر تجــاری مووضــع فعالیــت  :داوری و حکمیــت ثبــت
موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد .مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه
مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان خراســان رضــوی  ،شهرســتان مشــهد بخــش مرکــزی شهرمشــهد  ،محلــه
طــاب خیابــان موحــد (طبرســی  ) 51بلــوار طبرســی پــاک  1097طبقــه همکــف کــد پســتی 9155783447
ســرمایه شــخصیت حقوقــی  1/000/000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هریــک از شــرکا اقــای ســید محمــد
خادمیــان بشــماره ملــی  0922577609دارنــده  100000ریــال ســهم الشــرکه اقــای ســید رضــا خادمیــان
بشــماره ملــی  0936775841دارنــده  900000ریــال ســهم الشــرکه مدیــران  :اقــای ســید محمــد خادمیــان
بشــماره ملــی  0922577609و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و اقــای ســید رضــا خادمیان
بشــماره ملــی  0936775841و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیــر عامــل
بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :مدیــر عامــل و رئیــس هیــات مدیــره

بروجن

نظــر باینکــه تحدیــد اماکــی کــه بعمــل نیامــده آگهــی تحدیــد اختصاصــی آنهــا بــه شــرح زیر منتشــر میگــردد:
قریــه چافجیــر ســنگ اصلــی  84بخــش  29گیــان پــاک فرعــی شــماره  5852بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  233/52متــر مربــع ملکــی اقــای نــادر نصیــری فرزنــد بــرزو آقــا
راس ســاعت  9صبــح روز دو شــنبه مــورخ  99/07/28در محــل بعمــل خواهــد امــد لــذا مراتــب جهــت اطــاع بــه
مجاوریــن و حقــوق ارتفاقــی ان آگهــی میگــردد چنانچــه کســانی اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک
داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30روز اعتــراض خــود را کتبــا بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت
اســناد و امــاک شهرســتان صومعــه ســرا تســلیم و رســید اخــذ نماینــد شــایان ذکــر اســت ان دســته از افــراد کــه
اعتــراض مــی نماینــد طبــق مــاده  86اییــن نامــه قانــون ثبــت موظفنــد ظــرف مــدت  30روز از تاریــخ تســلیم
اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی
ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافت
و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی را ادامــه
خواهــد داد  .تاریــخ انتشــار 99/07/07 :

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

آگهی

کشورهای دارای علم ،فناوری و نوآوری جهش های رشد و توسعه اقتصادی خود را در
مقایسه با سایر کشورها به دست آورند .در طرف مقابل ،کشورهایی که به علم ،فناوری
و نوآوری در اقتصاد توجه الزم و ویژه نداشته اند ،در مسیر افول قرار گرفته و فاصله رشد
و توسعه اقتصادی باالیی با کشورهای یادشده ،تجربه خواهند کرد.
پدیده یادشده ،در اقتصاد دوره پساکرونا ،احتمال رخداد باالیی دارد .اقتصاد پساکرونا،
ویژگی های متفاوتی در مقایسه با اقتصاد قبل از کرونا خواهد داشت که دستیابی به
جهش های اقتصادی برای کشورهای سرمایه گذار در علم ،فناوری و نوآوری را تسهیل
می کند.
بعد از دو انقالب صنعتی و اطالعاتی ،گسترش اینترنت و درنتیجه آن پیشرفت و
توسعه ارتباطات و اطالعات موجب شد تا دگرگونی بزرگی در فناوری ها در آینده نزدیک
قابل تصور باشد .به گونهای که امروزه انقالب دیجیتال به عنوان واژه کلیدی در تحوالت
جهانی مورد تاکید قرار گرفته و این انقالب ،بر زندگی وجامعه کشورها ،تاثیر داشته
است .رشد روز افزون تکنولوژی های ارتباطات و اطالعات موجب شده تا اقتصاد کشورها
نیز متحول شود و بیش از گذشته در جهت دیجیتالی شدن حرکت کنند .دوره پساکرونا
فرصت بسیار مغتنمی برای رشد باالی اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است .از جمله
فناوری های این حوزه میتوان به فناوریهای بالکچین ،پرینت سه بعدی ،اینترنت اشیا،
رایانش ابری ،روباتیک و هوش مصنوعی اشاره کرد .هر چند بکارگیری این فناوری ها در
اقتصاد دیجیتال از سوی برخی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است ،اما دوره پساکرونا،
اقتصاد کشورها را به سمت اقتصاد دیجیتال ملزم می کند .از اینرو ،کشورهایی که
سرمایهگذاریهای کالن در توسعه و به کارگیری فناوری های اقتصاد دیجیتال داشته
اند ،مسیرهای هموار در رشد و توسعه اقتصادی تجربه خواهند کرد.
با توجه به تحول در اقتصاد دوره پساکرونا در کشورهای جهان ،مشاغل مبتنی بر
اقتصادهای سنتی با تهدید جدی مواجه خواهند شد .بسیاری از این مشاغل ،دیگر
در اقتصاد جدید جایگاهی نداشته و از بین خواهند رفت .اقتصادهای مبتنی بر اقتصاد
دیجیتال ،دیگر نیازی به نیروی کار همانند دوره قبل کرونا نخواهد داشت و این امر،
بیشتر مشاغلی که با اقتصاد دیجیتال انطباق پیدا نکنند را با رکود مواجه کرده و حتی
دستمزد این مشاغل نیز کاهش خواهد یافت.
اقتصادهای قبل از کرونا برای همه نیروهای کار ،اعم از نیروی کار ساده تا نیروی کار
ماهر ،ظرفیت ایجاد شغل داشته اند ،به گونهای که یادگیری مهارت و کسب دانش
تنها در حوزه های محدودی از اقتصاد به عنوان یک الزام کلیدی به شمار میآمد ،اما
اقتصاد پساکرونا ،تحول بزرگی در نیروی کار ایجاد کرده و فرصت های شغلی را به
سمت نیروی کار ماهر هدایت خواهد کرد .چنین تحولی از یکسو نیروی کار در اقتصاد
کشورها را افزایش داده و از سوی دیگر ،دستمزد نیروی کار را افزایش خواهد داد .نکته
مهم ،تهدید جدی برای اقتصادهایی است که تربیت نیروی کاهر ماهر را در اولویت قرار
نمی دهند .این درحالی است که اقتصادهای دارای نظام تربیت نیروی کار متخصص،
نه تنها تولیدات با ارزش افزوده باال را خواهند داشت بلکه نیروی کار مسلط بر اقتصاد
کشورها نیز خواهند بود.
در اقتصاد قبل شیوع این بیماری  ،کشورهای صاحب علم ،فناوری و نوآوری هم در
زمره کشورهای پیشرو و توسعه یافته نیز قرار داشتندد ،اما در دوره پساکرونا ،اهمیت
علم ،فناوری و نوآوری در مقایسه با دوره قبل از کرونا ،در ارزش آفرینی و توان رقابت
بین کشورها افزایش خواهد یافت .کشورهایی که درخصوص علم ،فناوری و نوآوری
سرمایه گذاری کرده اند و مسیرهای دانش بنیان شدن اقتصاد را فراهم کرده اند ،با
جهش در رشد اقتصادی مواجه شده و با اختالف فراوان در مقایسه با سایر کشورها،
قرار خواهند گرفت .حتی وقوع این پدیده ،ممکن است برخی از اقتصادهای توسعه یافته
فعلی را نیز با مشکل ربروکند و کشورهای نوظهور در عرصه علم ،فناوری و نوآوری،
نقش پر رنگ تری در اقتصاد جهان پساکروناخواهد داشت.
با توجه به ویژگیهای یادشده ،مشاهده می شود اقتصاد دوره پساکرونا فرصتها و
تهدیدهای زیای برای اقتصاد کشورها بدنبال خواهد داشت .مهم ترین فرصت مغتنم
در دوره پساکرونا ،سرعت گرفتن رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش نفوذ آن در اقتصاد
کشورها است .کشورهایی که در مسیر دیجیتالی شدن اقتصاد گام برداشته اند یا
برنامه های مشخص و معینی برای دیجیتالی شدن اقتصاد دارند ،قطعا در این مسیر
موفق شده و می توانند جهش رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کنند .برای چنین
کشورهایی ،دوره پساکرونا ،دوره فرصت برای اقتصاد به شمار می آید .در سوی
مقابل ،کشورهایی که در فضای دیجیتالی شدن اقتصاد تالشی نکرده اند یا گام های
حرکت آنها کنُد است ،در دوره پساکرونا با تهدید جدی مواجه خواهند شد و شکاف
رشد و توسعه آنها با کشورهای گروه اول در مقایسه با دوره قبل از کرونا ،بیشتر
خواهد شد .از این رو ،ضروری است از این نگاه ،برنامه های تحول در اقتصاد کشورها
مورد ارزیابی قرار گیرد و برنامههای حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش
بنیان ،بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .

آگهــی تغییــرات شــرکت مــرغ مــادر زاگــرس جوجه شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  3922و شناســه ملــی  10610075739بــه
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1399،06،25تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره بــه شــرح ذیــل
تعییــن گردیــد  :خانــم معصومــه زاهــدی بــا کــد ملــی 3848882019
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره آقــای جمیــل ابراهیمــی بــا کــد ملــی
 3849273611بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره آقــای عالءالدیــن
عزیــزی بانــه بــا کــد ملــی  3848869209بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو
هیئــت مدیــره  2-دارنــدگان حــق امضاء مجــاز در شــرکت  :کلیه اســناد و
اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات بــا امضــای
مشــترک رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر اســت و اوراق عــادی و اداری بــه امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهر
شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()1002516

6722

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص دانــه بنــدی کوچکــه رش ســنان
دژ درتاریــخ  1398،11،03بــه شــماره ثبــت  11778بــه شناســه ملــی
 14008941474ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن
بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :تولیــد
شــن و ماســه کوهــی 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 انتهــای شــهرک مولــوی  ،خیابــان (خاکــی )  ،جــاده (کارخانــه شــن
و ماســه کوچکــه رش)  ،پــالک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی 6615879859
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  100000000ریــال
نقــدی منقســم بــه  100ســهم  1000000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا
نــام عــادی مبلــغ  35000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی
شــماره  58،11060،119مــورخ  1398،10،19نــزد بانــک تجــارت شــعبه
ســعدی بــا کــد  11060پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان
ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره ســرمایه گــذاری توســعه و تعمیــم
ورزش اســتان کردســتان بــه شناســه ملــی  10610058202و بــه نمایندگــی
کیانــوش ســلطان پــور بــه شــماره ملــی 3730417932و بــه ســمت رئیــس
هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال هشــتصد و شــصت و ســه تولیــدی خــاص
ورزشــکاران اســتان کردســتان بــه شناســه ملــی  10610060345و بــه
نمایندگــی هوشــنگ یحیائــی بــه شــماره ملــی 3731772663و بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت
 2ســال خانــم خورشــید فاروقــی بــه شــماره ملــی 6468973244و بــه
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال 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 مشــترک مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه
بازرســان آقــای ناصــر هجــرت بــه شــماره ملــی  3731768100بــه ســمت
بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای فــرزاد ســعادت منــد
بــه شــماره ملــی  3731895791بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک
ســال مالــی 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 ()1001435

6698

آگهــی تغییــرات شــرکت مــرغ مــادر زاگــرس جوجــه شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  3922و شناســه ملــی  10610075739به اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطور فــوق العــاده مــورخ 1399،06،25
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل و
بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد :خانــم معصومــه زاهدی بــا کدملی
 3848882019آقــای عالءالدیــن عزیــزی بانــه بــا کد ملــی 3848869209
آقــای جمیــل ابراهیمــی بــا کــد ملــی  2- 3848877643بازرســان شــرکت
بــه شــرح ذیــل و بــرای مــدت یکســال مالــی برگزیــده شــدند  :آقــای محمد
آزادپــور بــا کــد ملــی  3849636739بــه ســمت بــازرس اصلی آقــای کمال
رحیمــی بــا کــد ملــی  3848862387بــه ســمت بــازرس علــی البــدل 3ـ
روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب
گردیــد4 .ـ پــس از قرائــت گــزارش بــازرس قانونــی ترازنامه و حســاب ســود
و زیــان شــرکت منتهــی بــه ســال  1398مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()1002517

6723

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آذرخــش کیمیــای ســبز ســبزواران
درتاریــخ  1399،03،08بــه شــماره ثبــت  3271بــه شناســه ملــی
 14009169591ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت
:ارائــه کلیــه فعالیــت هــای خدماتــی از جملــه حمــل و نقــل درون شــهری،
تاسیســات ،طبــخ و توزیــع ،تعمیــر و نگهــداری ،چــاپ و تکثیــر ،نگهــداری و
خدمــات فضــای ســبز ،خدمــات عمومــی ،انعقــاد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی ،اخــذ وام و اعتبــارات ریالــی و ارزی ،گشــایش اعتبــار و ال
ســی ،شــرکت در مناقصــات ،مزایــدات ،ســمینار هــا و همایــش هــا درصــورت
لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ
ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان کرمــان  ،شهرســتان جیرفــت
 ،بخــش مرکــزی  ،شــهر جیرفــت ،محلــه پاســداران  ،کوچــه خیبــر ، 5کوچــه
خیبــر ، 3پــالک  ، 0طبقــه اول کدپســتی  7861657473ســرمایه شــخصیت
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی منقســم بــه 100
ســهم  10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 350000
ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  1481434مــورخ
 1399،02،06نــزد بانــک مســکن شــعبه مرکــزی جیرفــت بــا کــد 1481
پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا
هیئــت مدیــره آقــای کیــا ســلطانی نــژاد بــه شــماره ملــی  2980830585و
بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره
بــه مــدت  2ســال خانــم هانیــه کردســاردوئی بــه شــماره ملــی 2980859346
و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم معصومــه
محمــودی بــه شــماره ملــی  3031740025و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره
بــه مــدت  2ســال 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 مدیرعامــل و رئیــس
هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر
عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم ســعیده آژیــر بــه شــماره ملــی
 3020227828بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی
خانــم زهــرا خیناگــر بــه شــماره ملــی  3031496612بــه ســمت بــازرس
اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج
آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه
اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
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