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آگهی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960310006011406مــورخ  1399.07.08هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان نــور تصرفــات مالکانه
و بامعــارض متقاضــی بنــام آقای/خانــم لیــا ســلیمی وان علیافرزنــد ســرخوش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  218.50مترمربــع بــه پــاک  3648فرعــی از  2اصلــی واقــع در ایزدشــهر مازندران
بخــش  10ثبــت نــور محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15روز
در روزنامــه سراســری و محلــی آگهــی مــی گــردد درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه آرا اعــام شــده اعتــراض
داشــته باشــندباید از تاریــخ انتشــار آگهــی تــا دومــاه اعتــراض خــودرا بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم
و رســید اخــذ نماید.معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت
بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد .بدیهــی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
م الــف 19906638
تاریخ انتشار اول  99.08.10تاریخ انتشار دوم 99.08.27

صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور
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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  99/06/23 – 139960318008001971هیــات 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 جاویــد باقــری اســطلخ جانــی فرزنــد غامعلــی بــه شــماره شناســنامه  934صــادره
از رودبــار در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  232/80مترمربــع
بــه شــماره پــاک  2708فرعــی قســمتی از قطعــه  622تفکیکــی از  228اصلــی واقــع در قریــه شــهر رودســر
بخــش  29گیــان خریــداری از 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  521 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز شــنبه  99/08/10تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :روز یــک شــنبه 99/08/25

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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  99/06/12 - 139960318018001494هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بامعــارض متقاضــی آقــای اصغــر مــرادی نشــرودکلی فرزنــد یوســف بــه شــماره ملــی  6539497830در ششــدانگ
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  240/80مترمربــع مجــزی شــده از پــاک  104/31فرعــی از ســنگ 3
اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش  12گیــان  ،کــه بــرای آن شــماره  2746فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری
از مالــک رســمی آقــای حســین مصلــح 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 مراجع قضایــی تقدیم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد  2144 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/08/10 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/08/25

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی
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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  99/06/12 - 139960318018001477هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد علــی پســندیده طالمــی فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره ملــی  6539721404در
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  19/86مترمربــع مجــزی شــده از پــاک  1و غیــره فرعــی از ســنگ 2
اصلــی واقــع در قریــه آقــا عســگری بخــش  12گیــان  ،کــه بــرای آن شــماره  871فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،
خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســید مطلــب هاشــمی 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 قضایی
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت
صــادر خواهــد شــد  2148 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/08/10 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/08/25

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی

7430

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  99/06/23 – 139960318008001965هیــات 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 تقــی طورچــی رودســری فرزنــد شــعبان بــه شــماره
شناســنامه  195صــادره از رودســر در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی
بــه مســاحت  330/58مترمربــع بــه شــماره پــاک  2707فرعــی قســمتی از قطعــه  622تفکیکــی از
 238اصلــی واقــع در قریــه شــهر رودســر بخــش  29گیــان خریــداری از 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  522 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز شــنبه  99/08/10تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :روز یــک شــنبه 99/08/25

برابــر رای شــماره  99/06/12 - 139960318018001477هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد علــی پســندیده طالمــی فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره ملــی  6539721404در
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  22/20مترمربــع مجــزی شــده از پــاک  1و غیــره فرعــی از ســنگ 2
اصلــی واقــع در قریــه آقــا عســگری بخــش  12گیــان  ،کــه بــرای آن شــماره  870فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،
خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســید مطلــب هاشــمی 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 قضایی
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت
صــادر خواهــد شــد  2146 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/08/10 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/08/25

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

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

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر
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برابــر رای شــماره  99/07/05 – 139960318020001840هیــات 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 اقــای پرویــز حســن پــور قاســم آبــاد ســفلی فرزنــد
ابوتــراب بــه شــماره شناســنامه  1214صــادره از رودســر و کدملــی  2690667134بــه صــورت شــش
دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  485/13مترمربــع پــاک  1234فرعــی در قســمتی از
قطعــه  370تفکیکــی ســنگ  218اصلــی واقــع در قریــه قاســم آبــاد ســفلی بخــش  29گیــان خریــداری
از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــاک بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی 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  516.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :شــنبه  99/08/10تاریــخ انتشــار نوبــت
دوم  :یــک شــنبه 99/08/25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار
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فقدان مدرک تحصیلي

مــدرک تحصیلــي موقــت کارشناســي پیوســته رشــته علــوم و ارتباطــات اجتماعــي اینجانــب فاطمــه بیگــي فرزند
غامرضــا کــد ملــي  0934343926صــادره از مشــهد از دانشــگاه آزاد تربــت جــام بــا شــماره 80118011044
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.از یابنــده تقاضــا مــي شــوداصل مــدرک فــوق را بــه آدرس
:تربــت جــام – دانشــگاه آزاد اســامي ارســال نمایــد.

مشهد

7433

آگهــی تغییــرات شــرکت آویــن آژدهــاک مســناو شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  11399و شناســه ملــی  14008133052بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1399،07،08تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1اصــاح مــاده اساســنامه و افزایــش تعــداد اعضــا هیئــت مدیــره  :تعــداد اعضــاء
هیئــت مدیــره از ســه نفــر بــه  4نفــر افزایــش 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 (7449 )1033133

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود همــا تجــارت دانــه ناصــر درتاریخ
 1399،07،21بــه شــماره ثبــت  4131بــه شناســه ملــی 14009509304
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیر جهت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :صــادرات و واردات و خریــد
و فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی -واردات و صــادرات دارو ،واکســن،
مــواد بیولوژیــک و مکمــل هــای دامپزشــکی -واردات دام زنــده و فــراورده های
خــام دامــی ،نهــاده هــای خــوراک دام ،داروی دامــی و تجهیــزات مرتبــط پــس
از اخــذ مجــوز هــای الزم از مراجــع ذی صــاح اشــتغال بــه تهیــه و ترکیــب و
فــروش داروهــا ،واکســن ها  ،ســرم ها  ،مــواد بیولوژی و بیمارســتانها مخصوص
دام عملیــات بارگیــری و تخلیــه و یــا ترخیــص کاال ورود و ســاخت تبدیــل و
بســته بنــدی و فرمولــه کــردن  ،توزیــع و صــدور کلیــه ســموم دفــع آفــات
و بیماریهــای نباتــی ترخیــص و ســاخت هرنــوع دارو یــا فــرآورده بیولوژیــک
وعرضــه و فــروش واردات بــذر  ،پیــاز  ،قلمــه  ،پیونــد ،ریشــه و میــوه  ،نهــال و
تخــم نباتــات ورود هرنــوع فــراورده بیولوژیــک نظیر ســرم وواکســن و فــرآورده
هــای آزمایشــگاهی و مــواد غذایــی فــروش ســموم دفــع آفــات و بیماریهــای
نباتــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت
فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان آذربایجان
غربــی  ،شهرســتان خــوی  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر خــوی ،محلــه قاپــان دیبی
 ،کوچــه (گــذر شــیخ محمــد ، )1کوچــه ادیــب  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف
کدپســتی  5813869754ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ
 10,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آذران
تجــارت جلفــا ارس بــه شناســه ملــی  14007591949و بــه نمایندگــی ناصــر
حســینی بــه شــماره ملــی  2803439141دارنــده  1000000ریــال ســهم
الشــرکه آقــای حســن حســینی بــه شــماره ملــی  2801126241دارنــده
 1000000ریــال ســهم الشــرکه آقــای ناصــر حســینی بــه شــماره ملــی
 2803439141دارنــده  8000000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره
آقــای ناصــر حســینی بــا شــماره ملــی  2803439141بــه نمایندگــی از آذران
تجــارت جلفــا ارس بــه شناســه ملــی  14007591949و بــه ســمت عضــو
اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره
بــه مــدت نامحــدود آقای حســن حســینی بــه شــماره ملــی  2801126241و
بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضو
اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای ناصــر حســینی بــه شــماره
ملــی  2803439141و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحدود و به ســمت
عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه
اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات،
قــرارداد هــا و عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا
امضــا مدیــر عامــل همــراه بــا مهر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیر
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 آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی ()1033049

آگهی
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رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی

7341

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد 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 ثبــت اســناد و امــاک محــل
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد  .ردیــف  : 1اقــای پرویــز عشــایر فرزنــد غفــار بــه شــماره شناســنامه  22صــادره از آســتارا
بــه شــماره ملــی  2619778018در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری شــالیزار
بــه مســاحت  18254/18مترمربــع پــاک  1402فرعــی از  12اصلــی واقــع در قریــه قلعــه بخــش  32گیــان
خریــداری از مالــک رســمی بابــا صفــری
 -2آقــای یوســفعلی عشــایر فرزنــد غفــار بــه شــماره شناســنامه  2393صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی
 2619398703در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری شــالیزار بــه مســاحت
 18254/18مترمربــع پــاک  1402فرعــی از  12اصلــی واقــع در قریــه قلعــه بخــش  32گیــان خریــداری از
مالــک رســمی بابــا صفــری  -3اقــای پرویــز عشــایر فرزنــد غفــار بــه شــماره شناســنامه  22صــادره از آســتارا بــه
شــماره ملــی  2619778018در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری شــالیزار بــه
مســاحت  960/34مترمربــع پــاک  1403فرعــی از  12اصلــی واقــع در قریــه قلعــه بخــش  32گیــان خریــداری
از مالــک رســمی بابــا صفــری  -4آقــای یوســفعلی عشــایر فرزنــد غفــار بــه شــماره شناســنامه  2393صــادره از
آســتارا بــه شــماره ملــی  2619398703در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری
شــالیزار بــه مســاحت  960/34مترمربــع پــاک  1403فرعــی از  12اصلــی واقــع در قریــه قلعــه بخــش 32
گیــان خریــداری از مالــک رســمی بابــا صفــری 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  2142.م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/08/10 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/08/25 :
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آگهــی تغییــرات شــرکت آوین آژدهاک مســناو شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  11399و شناســه ملــی 14008133052
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399،07،08
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره
بــه شــرح ذیــل تعییــن گردیــد  :آقــای محمدســالم کمانگــر بعنــوان
مدیــر عامــل و عضــو هئیــت مدیــره کــد ملــی ()3838624769
آقــای ســعید محمــدی بعنــوان رئیــس هئیــت مدیــره کــد ملــی
( )3732425029آقــای یــزدان کمانگــر بعنــوان نائــب رئیــس
هیئــت مدیــره کــد ملــی ( )3839833388آقــای پرویــز مالــک
بعنــوان عضــو هئیــت مدیــره کــد ملــی (2- )3732552985
دارنــدگان حــق امضــاء مجــاز در شــرکت  :کلیــه اســناد و اوراق
بهــادار و بانکــی و عــادی و اداری بــا امضــاء منفــرد مدیرعامــل و
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (7448 )1033132

آگهــی تغییــرات شــرکت قــزل دشــت بنیــس ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  13947و شناســه ملــی 10220191470
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399،06،27
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  .1 :محســن موالئــی بــه کــد ملــی
 1729508146بعنــوان عضــو و رئیــس هیئــت مدیــره  -محمــد
موالنــی بــه کــد ملــی  1729434746بعنــوان عضــو و نائــب
رئیــس هیئــت مدیــره آقــای حســین موالئــی بــه کــد ملــی
 1729428533بعنــوان عضــو هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل
بمــدت دو ســال تعییــن و انتخــاب شــدند .2 .امضــای کلیــه اســناد
مالــی  ،چکهــا  ،قــرار داد هــا و اســناد تعهــد آور و مشــترکا بــا
مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره و نائــب رئیــس هیئــت
مدیــره و اوراق عــادی و اداری بــه تنهایــی بــا مدیــر عامــل همــراه
بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (7461 )1034108
اگهي تحدیدحدوداختصاصي

نظربــه اینکــه هیئــت اختــاف مســتقردرثبت گنــاوه مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزي ومالکانــه اقــاي رضــا
ریاســتي رانســبت بــه شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 222مترمربــع پــاک 917/8961واقــع
درامامــزاده گنــاوه بخــش 6بوشــهربرابرراي شــماره 139960324001002001مــورخ 99/6/16تاییدنمــوده
واگهــي موضــوع مــاده 3وماده13اییــن نامــه ي قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي واراضــي ســاختمانهاي
فاقدسندرســمي وقانــون ثبــت نیزمنتشــرگردیده لذااگهــي تحدیدحدوداختصاصــي ان بــه اســتنادمادتین
14و15قانــون ثبــت وتبصــره ذیــل مــاده 13قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي ســاختمان
فاقدسندرســمي جهــت قســمت موردتصــرف اقــاي رضاریاســتي منتشــروبه اطــاع متصــرف نامبــرده
ومجاوریــن وصاحبــان حقــوق ارتفاقــي مــي رســاندکه عملیــات تحدیــدي درصبــح مــورخ 1399/9/4درمحــل
شــروع بــه عمــل خواهدامدلذابدینوســیله ازمتصــرف نامبــرده ومجاوریــن دعــوت مــي شــود دروقــت تعییــن
شــده فــوق درمحــل وقــوع ملــک حضوریابنــد واخواهــي نســبت بــه حدودارتفاعــي برابرمــاده 20قانــون ثبــت
ازتاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدیدحدودبــه مــدت 30روزپذیرفتــه مــي شــود معترضیــن نســبت بــه
حدودوحقــوق ارتفاقــي مکلفــن مطابــق تبصــره مــاده ي 86اییــن نامــه قانــون ثبــت وتبصــره 2مــاده واحــده
قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن ثبتــي مصــوب 73/03/25ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم
اعتــراض کتبــي بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضایــي محــل وقــوع ملــک تســلیم وتصدیــق گواهــي
بــه جریــان دعــوي رابــه جهــت ضبــط درپرونــده ازدادگاه مربــوط بــه اخذوبــه ثبــت تســلیم نماینــد واالحــق
انــان ســاقط مــي شــود
تاریخ انتشار-99/8/10:م الف393
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سندموتورســیکلت احسان125ســی ســی شــماره پــاک 774-13141شــماره موتــور 9421979 382207مفقود
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

مشهد

7434

اگهي تحديدحدوداختصاصي

نظربــه اينكــه هيئــت اختــاف مســتقردرثبت گنــاوه مالكيــت به تصرفــات مفــروزي ومالكانــه خانم فاطمــه صفوي
رانســبت بــه شــش دانــگ يــك بابخانــه بــه مســاحت 199/50مترمربــع پــاك 917/8960واقــع درامــام زاده
گنــاوه بخــش 6بوشــهربرابرراي شــماره 139960324001001624مــورخ 99/5/25تاييدنمــوده واگهــي موضــوع
ماده3ومــاده 13اييــن نامــه ي قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي ســاختمانهاي فاقدسندرســمي وقانون
ثبــت نيزمنتشــرگرديده لذااگهــي تحديدحدوداختصاصــي ان بــه اســتنادمادتين 14و15قانــون ثبــت وتبصــره ذيل
مــاده 13قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي ســاختمان فاقدسندرســمي جهــت قســمت موردتصــرف
خانــم فاطمــه صفــوي منتشــروبه اطــاع متصــرف نامبــرده ومجاوريــن وصاحبــان حقــوق ارتفاقــي مــي رســاندكه
عمليــات تحديــدي درصبــح مــورخ 1399/9/3درمحل شــروع به عمــل خواهدامدلذابدينوســيله ازمتصــرف نامبرده
ومجاوريــن دعــوت ميشــود دروقــت تعييــن شــده فــوق درمحــل وقــوع ملــك حضوريابندواخواهــي نســبت بــه
حدودارتفاعــي برابرماده20قانــون ثبــت ازتاريــخ تنظيــم صــورت جلســه تحديدحدودبــه مــدت 30روزپذيرفتــه مي
شــود معترضيــن نســبت بــه حدودوحقــوق ارتفاقــي مكلفــن مطابــق تبصــره مــاده ي 86اييــن نامــه قانــون ثبــت
وتبصــره 2مــاده واحــده قانــون تعييــن تكليــف پرونــده معترضيــن ثبتــي مصــوب 73/03/25ظــرف مــدت يــك
مــاه ازتاريــخ تســليم اعتــراض كتبــي بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مراجــع قضايــي محــل وقــوع ملــك تســليم
وتصديــق گواهــي بــه جريــان دعــوي رابــه جهــت ضبــط درپرونــده ازدادگاه مربــوط بــه اخذوبــه ثبــت تســليم
نمايندواالحــق انــان ســاقط مــي شــود
تاريخ انتشار-99/8/10:م الف 389
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مفقودی

شناســنامه مالكيت(بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پــژو پــارس بــه شــماره انتظامــی 216ج 92ايــران  85شــماره
موتــور  124K0233572و شــماره شاســی  NAAN01CA0DH685526مــدل  1392برنــگ ســفيد بنــام
7436
الهــام كوشــا مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

تاريخ99/08/07:
شماره99/2250 :

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده(نوبت اول)
شرکت پزشکی بهاران سنندج سهامی خاص ثبت 4380
و شناسه ملی 10610080325
سرمايه ثبت شده  550/000/000ريال
جلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العاده(نوبــت اول) شــركت
پزشــكی بهــاران ســنندج ثبــت  4380در تاريــخ  1399/08/22در
ســاعت  8بعــداز ظهــر در محــل قانونــی ايــن شــركت بــه نشــانی
ســنندج ،بخــش مركــزی ،شــهر ســنندج ،محلــه هــورام( 4/19ســابق)،
ميــدان شــهدای انقــاب ،بلــوار  22بهمــن ،پــاك  ،0ســاختمان
بيمارســتان آريــا ،طبقــه همكــف ،كــد پســتی  67461ـ 66178
تشــكيل مــی گــردد .بنابرايــن از كليــه ســهامداران محتــرم شــركت
دعــوت مــی نمايــد در موعــد مقــرر در جلســه شــركت فرماينــد و
يــا ميتواننــد در اجــرای مــاده  102قانــون تجــارت اقــدام بــه معرفــی
وكيــل جهــت شــركت در جلســه مجمــع نماينــد.
دستور جلسه:
1ـ گــزارش مديرعامــل محتــرم شــركت در مــورد فعاليــت هــای انجــام
شــده و برنامــه آينــده شــركت
2ـ قرائــت گــزارش بــازرس محتــرم شــركت در مــورد صورتهــای مالــی
ســال 1398
3ـ بررسی صورت های مالی و ترازنامه سال  1398و تصويب آن
4ـ گــزارش اصاحــات انجــام شــده در مــورد حســاب ســود و زيــان
ســنوات  1396و  1397توســط امــور مالــی قرائــت مــی گــردد.
5ـ انتخاب بازرس قانونی شركت
6ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهی های شركت
7ـ بحــث و گفتگــو در مــورد مطالبــی كــه برابــر قانــون تجــارت جــزء
اختيــارات ايــن جلســه باشــد و تصويــب آن

رئيس هيات مديره شرکت پزشکی بهاران سنندج ثبت 4380
دکتر شاهرخ ادهمی

7441

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139960309030000255مــورخ  1399/04/21هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليــف
وضعيــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك
شهرســتان قزويــن -البــرز تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســيداصغر موســوی فرزنــد سيداســمعيل
بــه شــماره شناســنامه 809كدملــی 4324034060صــادره از قزويــن در ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه
مســاحت101/25مترمربع واقــع در قطعــه اول افــرازی در قســمتی از باقيمانــده پــاك شــماره 13اصلــی واقــع در
بخــش 5حــوزه ثبــت ملــك قزوين-البــرز خريــداری از مالــك رســمی آقــای غامحســين فتحــی محــرز گرديــده
اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاريــخ انتشــار اولين
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از
تاريــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــی تقديــم نماينــد .بديهی اســت در صــورت انقضای
مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1399/08/10 :تاريخ انتشار نوبت دوم1399/08/25 :

سيدهاشم حسينی -رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان البرز

7439

اداره کل ثبت اسناد وامالك استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک
هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960316001000602مــورخ 1399/03/22هيــات اول /دوم موضــوع قانــون تعييــن
تكليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملك
كرمانشــاه ناحيــه يــك تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی آقــای صــادق پــور شــنبه فرزنــد غــام حســين
بشــماره شناســنامه  19059كــد ملــی  4130190490صــادره از بروجــرد در ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان (
مغــازه) بــه مســاحت  27،05متــر مربــع در محــدوده اراضــی پــاك 2فرعــی از  109اصلــی واقــع در بخــش يــك
حومــه كرمانشــاه بــه آدرس :بلــوار مصطفــی امامــی – بــازار شهرســتانی – بركوچــه 8متــری مغــازه صــادق پــور
شــنبه خريــداری از مالــك رســمی مشــاعی شــهرداری كرمانشــاه محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور
ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــی تقديــم نماينــد .بديهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد/1639 .م الــف12/

محمد عباسی  -رئيس ثبت اسناد امالك
نوبت اول 99/08/10 :

نوبت اول 99/08/26 :

7440

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابــر رای شــماره  12003999هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای
فاقــد سندرســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك نــكا تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی حوريــه
بشــری اطربــی فرزنــد محمــد بــه مقــدار ششــدانگ عرصــه و اعيــان يــك قطعــه بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت
 140-40مترمربــع قســمتی از پــاك  57اصلــی بــه كاســه  348-99واقــع در بخــش  18ثبــت نــكا خريــداری
شــده از اســداهلل فرجــی آبلوئــی رســمی محــرز گرديــده لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روزآگهــی ميشــود تــا در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند ميتواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و
پــس از اخــذ رســيد ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ اعتــراض دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت خــود را بــه مراجــع
قضايــی تقديــم نماينــد بديهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد .م الــف 19906641
تاريخ انتشار نوبت اول  1399-8-10تاريخ انتشار نوبت دوم 1399 -08-24

محمد مهدی قليان رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نکا

7458

آگهی موضوع ماده3وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960310006011354مــورخ  1399.07.07هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن
تكليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان
نــور تصرفــات مالكانــه و بامعــارض متقاضــی بنــام آقای/خانــم غامحســين اميــر حجــازی فرزنــد
عباســقلی در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  408.43مترمربــع بــه
پــاك 3647فرعــی از  2اصلــی واقــع در ايزدشــهر مازنــدران بخــش  10ثبــت نــور محــرز گرديــده اســت
 .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15روز در روزنامــه سراســری ومحلــی
آگهــی مــی گردددرصورتــی كــه اشــخاص ذی نفــع بــه آرا اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــندبايداز
تاريــخ انتشــار آگهــی تادومــاه اعتــراض خــودرا بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــك تســليم و رســيد اخــذ
نمايد.معتــرض بايــد ظــرف يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض مبــادرت بــه تقديــم دادخواســت بــه
دادگاه عمومــی محــل نمايــد و گواهــی تقديــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحويــل دهــد .بديهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر
خواهــد شــد .م الــف 19906644
تاريخ انتشار اول  99.08.10تاريخ انتشار دوم 99.08.27

صفر رضوانی گيل کاليی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نور

7459

مفقــودی ســند كمپانــی و بــرگ ســبز موتــور ســيكلت  PMSتيــپ  125CCCDIمــدل  1391بــه شــماره
موتــور  156FMI0248643و شــماره شاســی  N3B***125B9110731و شــماره پــاك ايــران – 768
 35995بنــام ســعيد رئوفــی پورمفقــود گرديــده و ازدرجــه اعتبــار ســاقط ميباشــد.

7435

مشهد

مفقودی

کلیــه اســناد و مــدارک و بــرگ ســبز خــودروی ســواری پرایــد ســایپا  111مــدل  1393بــه رنــگ ســفید روغنــی
بشــماره انتظامی  314ط  63ایران  56و شــماره موتور  5069210و شــماره شاســی NAS431100A5773014
7425
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی وانــت پیــکان تیــپ  1600iبــه رنــگ سفیدشــیری روغنــی مــدل  1393بشــماره
انتظامی  377ل  17ایران  21و شــماره موتور  118p0047137و شــماره شاســی NAAA36AA8EG649659
7451
متعلــق بــه اقــای بهبــود جمالــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

اینجانــب بهبــود جمالــی مالــک خــودروی وانت پیــکان به شــماره شاســی NAAA36AA8EG649659
و شــماره موتــور  118p0047137بعلــت 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 از انقضــای
7452
مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد

بدینوسیله آقای محمد اللهیان فرزند حمداله به شماره ملی:

 1288035705اهل و ساکن اصفهان،مجهول المکان ابالغ می شود که

جهت دفاع از اتهام خویش حسب مورد اتهام دائر براخفاء و امتناع از
عرضه کاال پرونده کالسه  0139800120020000808مطروحه در شعبه

اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان کهگیلویه تحت رسیدگی

میباشد وتاکنون احضاریه بواسطه مجهول المکان بودن محل اقامت ابالغ
نگردیده در اجرای ماده  344قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ و ظرف

مهلت سی( )30روز از تاریخ انتشار این آگهی به شعبه مذکور مراجعه

و دفاعیات خود را بیان نماید بدیهی است در صورت عدم حضور پس
از انقضاء مهلت یکماهه از تاریخ نشر آگهی وفق مواد406و  407قانون

آیین دادرسی کیفری غیابا به اتهام فوق رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ
خواهد شد.
بازرگان

رئیس شعبه اول بدوی

تعزیرات حکومتی شهرستان کهگیلویه

آگهی تغییرات شرکت آداک صنعت دنا سهامی خاص به شماره ثبت  9060و شناسه ملی

 14007750581به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/28

تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :رحمت علی پور به شماره ملی  4231963193و صولت اسد
پورجهان آبادبه شماره ملی 4230266774و کیانوش ترکی به شماره ملی 4260243462

به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2رحمت علی پور

به شماره ملی 4231963193به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و کیانوش ترکی به

شماره ملی 4260243462به سمت رئیس هیات مدیره و صولت اسد پورجهان آبادبه شماره
ملی 4230266774به سمت نائب رئیس هیات مدیره 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 رحمت علی پور ( مدیر عامل و عضو هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر
است  3- .فضیل نگین تاجی به شماره ملی  4230062168به سمت بازرس اصلی و صمد

امیری به شماره ملی  4231908753به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی

انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1029380

