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اگهی تصمیمات شرکت سبزینه زاگرس دنا سهامی خاص به شماره ثبت  4494و

شناسه ملی  14006672941به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/07/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :سید حسن بهنیاء پور به شماره

ملی 4268944869و سید محمد فدایی به شماره ملی 4269931231و احسان جهان بین
به شماره ملی  4250939448به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب

شدند  -2سید محمد فدایی به شماره ملی  4269931231به سمت مدیر عامل وعضو هیئت

مدیره وسید حسن بهنیاءپور به شماره ملی 4268944869به سمت رئیس هیات مدیره

واحسان جهان بین به شماره ملی4250939448به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای

مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی
از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء حسن بهنیاءپور (رئیس هیئت مدیره
) و مهر شرکت معتبر است  -3اسفندیار زنده بودی به شماره ملی3559743222به سمت
بازرس اصلی و زینب محمدی به شماره ملی 4268937307به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  4-روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های

شرکت انتخاب گردید  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()1039443

اگهی تغییرات شرکت پیشگامان ایپک هیراد سهامی خاص به شماره ثبت  8293و شناسه

ملی  14006557960به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/07/05تغییرات

ذیل اتخاذ شد  :محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش

مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله میدان شهدا  ،خیابان سردار [ 4شهید محمدی ]  ،خیابان معلم 1

[دارالقران]  ،پالک  ، 0طبقه همکف کد پستی  7591796738تعیین گردید و ماده مربوط در

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1029414

آگهــی تغییــرات شــرکت پزشــکی بهــاران ســنندج شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 4380و شناســه ملــی  10610080325بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1399،07،14تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :تغییــر محــل شــرکت در یــک واحــد ثبتــی  :محــل
شــرکت در واحــد ثبتــی ســنندج بــه آدرس شهرســتان ســنندج  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســنندج،
محلــه هــورام( 4،19ســابق)  ،میــدان شــهدای انقــاب  ،بلــوار  22بهمــن  ،پــاک  ، 0ســاختمان
بیمارســتان آریــا  ،طبقــه همکــف  ،کــد پســتی  6617867461تغییــر 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 (7884 )1048340

آگهــی تغییــرات شــرکت آرد الــدوز گنــدم زریــن ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 12501
و شناســه ملــی  14005632378بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399،08،20
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :محــل شــرکت در واحــد ثبتــی اردبیــل خیابــان امــام خمینــی روبــروی
اداره دخانیــات پــاک  941کدپســتی 5614713365بــه آدرس جدیــد :اســتان اردبیــل  ،شهرســتان
اردبیــل  ،بخــش مرکــزی  ،دهســتان ارشــق شــرقی  ،روســتا طالــب قشــاقی ،محلــه پاییــن  ،کوچــه
8متــری  ،خیابــان اصلــی  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کــد پســتی 5637174906تغییــر یافــت و مــاده
مربوطــه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل (7883 )1048312

آگهی مفقودی -نوبت اول

بدینوســیله گواهــی مــی شــود فاکتــور بلــوک ســیلندر بــه شــماره
 961345913سیســتم پــژو تیــپ  206مــدل  - 1381شــماره
موتــور  - 10FSE33875697شــماره شاســی 81611775
بــه نــام ابوطالــب عســگریان مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
7878
ســاقط مــی باشــد.
اگهي مزایده اموال غیرمنقول(اسنادرهني)

بــه موجــب پرونــده اجرایــي کاســه 9800144متعهدلــه (مرتهن)»-بانــک توســعه تعــاون شــعبه خورمــوج
تاریــخ ایجاد1301/01/01بــه نشــاني خورمــوج –خیابــان مطهــري –علیــه متعهد(راهن)علــي زارعــي نــام
پدرغامحســن تاریــخ تولد1343/11/17شــماره ملي3549205211شــماره شناســنامه 12509بــه نشــاني
خورمــوج انتهــاي خیابــان پاســداران جنوبــي شــمال دره تــاج ابادومتعهــد(وام گیرنــده عــزت زارعــي
نــام پدراحمدتاریــخ تولد1358/11/01شــماره ملــي 3549175043شــماره شناســنامه 9495بــه نشــاني
خورمــوج –بادولــه –شــرق جــاده اصلــي کوچــه اللــه کــه بــه موجــب مســتندات صدوراجرائیــه ســندرهني
وشــرطي شــماره ســند17294تاریخ ســند1397/09/27تنطیمي دفتراسنادرســمي شــماره88خورموج پرونــده
اجرایــي بــه کاســه 9800144تشــکیل گردیــده وششــدانگ یــک بــاب خانــه پــاک 1040/3400بــه
مساحت315/20ســیصدوپانزده متروبیســت ســانتیمترمربع واقــع درخورمــوج انتهــاي خیابــان پاســداران
جنوبــي کوچــه شــهیدفقیه باقدمت30ســال کــه طبــق نظرکارشــناس رســمي دادگســتري بــه مبلــغ
2/580/000/000دومیلیاردوپانصدوهشــتادمیلیون ریــال ارزیابــي شــده وحدودومشــخصات ان بــه شــرح
ذیــل میباشدشــماالبه طــول 17/10هفــده متــروده ســانتیمتردیواربه دیوارپــاک 1040/676شــرقابه
طــول 17/10هفــده متــروده سانتیمتردیواراســت بــه پــاک 1040/677جنوبابــه طــول 17/10هفــده
متــروده ســانتیمترپي اســت بــه رودخانــه تــاج ابادغربابــه طــول 18/60هیجــده متروشــصت ســانتیمتربه
پــاک 1040/1115درمزایــده قرارمیگیردومزایــده ازســاعت 9صبــح الــي 12ظهرروزچهارشــنبه مــورخ
1399/9/19درمحــل اداره ثبــت اســنادواماک دشــتي شــروع وبــه پایــان خواهدرســیدضمناقیمت پایــه
ازمبلــغ 2/580/000/000دومیلیاردوپانصدوهشــتادمیلیون ریــال بــراي پــاک فــوق الذکــر اغازوبــه باالتریــن
قیمــت پیشــنهادي نقدافروختــه مــي شودشــرکت درجلســه مزایــده منــوط بــه پرداخــت 10درصدازمبلــغ
پایــه کارشناســي بــه حســاب ســپرده ثبــت وپــس ازاخذشناســه واریزاعامــي وحضورخریدارویانماینــده
قانونــي اودرجلســه مزایــده اســت لذاخریدارویاخریــداران مــي بایســت تاقبــل ازشــروع وقــت مزایــده اصــل
فیــش واریــزي مبلــغ ودیعــه 10درصدبــه نــام خودوتحــت شناســه اعامــي رابــه همــراه درخواســت کتبــي
خودبــه واحداجراتســلیم نمایندضمنابرنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش راظــرف
مــدت پنــج روزازتاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایدودرصورتــي کــه طــرف مهلــت
مقررمانــده فــروش ابــه حســاب ســپرده ثبــت واریزنکندمبلــغ مذکورقابــل اســتردادنبوده وبــه حســاب خزانــه
واریزخواهدشــددراین صــورت عملیــات فــروش ازدرجــه اعتبارســاقط ومزایــده تجدیدمــي گــرددالزم بــه
ذکراســت چنانچــه بیشــترازقیمت فــوق خریــداري گرددحــق مزایــده ونیــم عشــر اضافــه برقیمــت وهمچنیــن
پرداخــت بدهــي هــاي مربــوط بــه اب ،برق،گازاعــم ازحــق انشــعاب ویاحــق اشــتراک ومصــرف درصورتــي
کــه موردمزایــده داراي انهاباشــدونیزبدهي هــاي مالیاتــي وعــوارض شــهرداري و غیــره تاتاریــخ مزایــده
اعــم ازاینکــه رقــم قطعــي ان معلــوم شــده یانشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ونیزدرصــورت
وجودمازادوجــوه پرداختــي بابــت هزینــه هــاي فــوق ازمحــل مازادبــه برنــده مزایــده مستردخواهدشــدونیم
عشــر وحــق مزایــده نقداوصــول مــي گــردد ضمناچنانچــه روزمزایــده تعطیــل رســمي گرددمزایــده روزاداري
بعدازتعطیلــي درهمــان ســاعت ومــکان مقرربرگزارخواهدشــداین اگهــي پــس ازتاییــد نهایــي فراینــد مزایــده
وارســال اگهــي درســایت اگهــي هــاي ســازمان ثبــت قــرار خواهدگرفــت وبــه منزلــه انتشــاراگهي درروزنامــه
کثیراالنتشــارمحلي اســت
تاریخ انتشار1399/9/2تاریخ مزایده 1399/09/19

7873

آگهی تغییرات شرکت آرش یاسوج بویر سهامی خاص به شماره ثبت  4274و شناسه ملی

اگهی تغییرات شرکت اسکله ساز دنا سهامی خاص به شماره ثبت 3694
و شناسه ملی  10980079263به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1399/03/05تغییرات ذیل اتخاذ شد  :احمد جاودانی گندمانی به شماره
ملی6299403561به سمت مدیر عامل ،سید فخراهلل حسینی به شماره
ملی به سمت رئیس هیئت مدیره 4230573065و حسن رضائی زاده به
شماره ملی 4231716293به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جهانبخش
جدیت منفرد به شماره ملی  4230339364و مجید زرین کیا به شماره
ملی  2143011385به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب
ب:حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک
 ،سفته و  ...و نامه های عادی و اداری با امضاء سید فخراهلل حسینی (رئیس
هیئت مدیره)و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()1045017

اگهی تصمیمات شرکت جمال کیش ده انار سهامی خاص به شماره ثبت  4488و شناسه

اگهی تصمیمات شرکت پارسا ایمان فیروزه سهامی خاص به شماره ثبت  5799و شناسه

 10861722050به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/08
تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :اسالم دهراب پور به شماره ملی  4231693552و داریوش دهراب
پور به شماره ملی  4230063581و پریسا صادقی به شماره ملی  4230064004و مریم صادقی
به شماره ملی  4231692785به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب
شدند  2-اسالم دهراب پور به شماره ملی  4231693552به سمت مدیر عامل و رئیس هیات
مدیره و داریوش دهراب پور به شماره ملی  4230063581به سمت نائب رئیس هیات مدیره و
پریسا صادقی به شماره ملی  4230064004و مریم صادقی به شماره ملی  4231692785به سمت
اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق
بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء اسالم دهراب پور
(مدیر عامل و رئیس هیات مدیره) به همراه مهر شرکت معتبر است  -3 .رضا محسنیان به شماره
ملی  4231697922به سمت بازرس اصلی و محمد حسین خلفی به شماره ملی 4231688125
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند-4 .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1042114

اگهی تصمیمات شرکت پوریا فهیم حیدر سهامی خاص به شماره ثبت
 4110و شناسه ملی  10861693100به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/09/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :
محمد حیدری فرد به شماره ملی  4231183767و مهدی نصیری وطن
به شماره ملی  4284337629و علی اکبر ابراهیمی اصل به شماره ملی
 4231186448و ایوب ادمی شاد باد به شماره ملی  1374603422به سمت
اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2عاتکه اعتماد
نژاد به شماره ملی  4231386481به سمت بازرس اصلی و گوهر آستین
نشان به شماره ملی  4232170871به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند -3روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جنوب جهت
نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()1029426

غیرتجاری یاسوج ()1045013

اگهی تغییرات شرکت پایا برج دنا سهامی خاص به شماره ثبت 7874
و شناسه ملی  14005651207به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1398/10/24تغییرات ذیل اتخاذ شد  :مراد احمدی به شماره ملی
 0079264336به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و شکوفه شرافت
به شماره ملی  4250998517به سمت رئیس هیات مدیره و سروش کیهان
فرد به شماره ملی  2064847456به سمت نائب رئیس هیات مدیره و عماد
الهامی فر به شماره ملی  4232089713به سمت عضو هیات مدیره برای
مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار
و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء
شکوفه شرافت ( رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجارییاسوج
()1029422

اگهی تغییرات شرکت اسکله ساز دنا سهامی خاص به شماره ثبت 3694
و شناسه ملی  10980079263به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1399/03/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :احمد
جاودانی گندمانی به شماره ملی6299403561سید فخراهلل حسینی به
شماره ملی 4230573065و حسن رضائی زاده به شماره ملی4231716293
و جهانبخش جدیت منفرد به شماره ملی  4230339364و مجید زرین کیا
به شماره ملی  2143011385برای مدت دو سال انتخاب شدند  .روزنامه
کثیراالنتشارابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد-3.آقای یزدان
صابری گنجه به شماره ملی  4231651191به عنوان بازرس اصلی و خانم
منیره حسینی کریک به شماره ملی 4231816921به عنوان بازرس علی
البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()1045016

اگهی تصمیمات شرکت هیوا برج یاس سهامی خاص به شماره
ثبت  7955و شناسه ملی  14005835899به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1398/01/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مهدی
مهرابی به شماره ملی  0071258833به سمت مدیر عامل وعضو
هیات مدیره و پیمان انصاری به شماره ملی  2392162581به سمت
رئیس هیات مدیره و نسرین انصاری به شماره ملی 2390933491
به 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 امضاءپیمان انصاری (
ریس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج
()1029436

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون 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

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای مســلم صادقــی هفشــجانی دارای شناســنامه شــماره  1033بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 833/99ازاین
شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مرتضــی صادقــی هفشــجانی
بشناســنامه 6017در تاریــخ 1399/8/16اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان
مرحــوم منحصراســت بــه -1همــه گل صیدالــی هفشــجانی ش ش 53ت ت  1328همســرمتوفی  -2خانــم هــا
فاطمــه شناســنامه شــماره  565تاریــخ تولــد -3، 1364ســکینه شناســنامه شــماره  2635تاریــخ تولــد ، 1362
بنفشــه شناســنامه شــماره  78تاریــخ تولــد  -5 ، 1360اقایــان مهــراب شناســنامه شــماره  1885تاریــخ تولــد
 -6 ، 1366بهــزاد شناســنامه شــماره  181تاریــخ تولــد  -7 ، 1399مســلم شــماره شناســنامه  1033تاریــخ تولــد
 -8، 1357محســن شناســنامه شــماره  75تاریــخ تولــد  1355شــهرت همگــی صادقــی هفشــجانی اینک بــا انجام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامه
ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهد شــد431

دبیرشورای حل اختالف شماره هفشجان عسگری

7875

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای قــدرت بیــدخ هفشــجانی دارای شناســنامه شــماره  320بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه  834/99ازایــن
شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حاجــی بابــا بیــدخ هفشــجانی
بشناســنامه 3330در تاریــخ  1358/9/5قامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم
منحصراســت بــه -1خانــم بیگــم صالح پــور هفشــجانی ش ش  3701ت ت  1314همســرمتوفی -2اقایان قــدرت ش ش
 320ت ت -3، 1361امرالــه ش ش  267ت ت -4، 1340یدالــه ش ش  37ت ت  -5 ، 1323عبدالــه ش ش  312ت ت
 -6، 1349داود ش ش  218ت ت -7، 347ســلیمان ش ش  37ت ت  -8، 1343خانــم هــا ماهــزاده بتــروخ هفشــجانی
ش ش  114ت ت-9، 326فــردوس ش ش  19ت ت -10، 1330پروانــه ش ش  6386ت ت 1337،11مرضیــه ش ش
7741ت ت -12، 1354مدینــه ش ش  167ت ت  1318شــهرت هفشــجانی فرزنــدان متوفــی اینــک بــا انجام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد
اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد432

دبیرشورای حل اختالف هفشجان عسگری
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آگهی

7876

آگهی فقدان سند مالکیت

خانــم فاطمــه ریگــی باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر اســناد رســمی
شــماره  65زاهــدان رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیت ششــدانگ یک قطعــه زمیــن پــاک -22710/10366
اصلــی واقــع در بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان خیابــان پاســتورمورد ثبــت  106866صفحــه  343دفتر656
بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده در خواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا مراتــب باســتناد تبصــره
یــک مــاده  120آئیــن نامــه ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت
نــزد خــود یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم مــی باشــد ازتاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف مــدت  10روز
اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بایــن اداره اعــام و رســید دریافــت نماینــد تــا
مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یا در صــورت اعتــراض اصل
ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.

حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

7879

دعوت مجمع عمومی فوق العاده

مجمــع عمومــی فــوق العــاده شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه و عمــران منطقــه ویــژه اقتصــادی میرجــاوه بــه
شــماره ثبــت  7304شناســه ملــی  14007013640در اجــرای مــاده 44الیحــه اصاحــی قانــون تجــارت مبنــی
برتبدیــل ســهام هــای بــی نــام شــرکت بــه بــا نــام از کلیــه ســهامداران شــرکت دعــوت بعمــل مــی آیــد از تاریــخ
انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت  6مــاه نســبت بــه تبدیــل ســهام خــود در دفتــر مرکــزی شــرکت بــه نشــانی زاهدان
خیابــان دانشــگاه میــدان دکتــر حســابی ،اتــاق بازرگانــی مراجعــه واقــدام نماینــد ،بدیهــی اســت پــس ازانقضــاء
مــدت مذکــور کلیــه ســهام بــی نــام شــرکت باطــل تلقــی مــی گــردد.

مدیر عامل-عبدالحکیم ریگی میرجاوه

نوبت اول :یکشنبه  99/9/2نوبت دوم :شنبه 99/9/8

نوبت سوم :شنبه 99/9/15

7882

آگهی حصروراثت

خانــم محبوبــه تبســمی نــوروردی بــه شــماره شناســنامه  2730050728فرزنــد محمــد از این شــورا درخواســت گواهی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد تبســمی نــوروردی فرزنــد عــزت در تاریــخ 99/07/08
در شهرســتان لشــت نشــاء فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد  -1 :هــادی
تبســمی نــوروردی شــماره شناســنامه  4061نــام پــدر محمــد فرزنــد متوفــی  -2ســجاد تبســمی نــوروردی شــماره
شناســنامه  2580540296نــام پــدر محمــد فرزنــد متوفــی  -3مهــدی تبســمی نــوروردی شــماره شناســنامه 1556
نــام پــدر محمــد فرزنــد متوفــی  -4محدثــه تبســمی نــوروردی شــماره شناســنامه  401نــام پــدر محمــد فرزنــد متوفــی
 -5محبوبــه تبســمی نــوروردی شــماره شناســنامه  2730050728نــام پــدر محمــد 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
 9900755مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیت
نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه یــک شــورای حــل اختاف لشــت
نشــا تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت خواهــد شــد  2436 .م الــف

قاضی شورای حل اختالف شعبه یک لشت نشاء

7885

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت طبیعت
صلصال شمال ( سهامی خاص ) بشماره ثبت 2110

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت طبیعــت صلصــال شــمال ( ســهامی خــاص ) بشــماره ثبــت  2110دعوت
بعمــل مــی آیــد کــه در جلســه مجمــع مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فــوق العــاده شــرکت طبیعــت صلصــال
شــمال ( ســهامی خــاص ) راس ســاعت  10صبــح روز شــنبه مورخــه  99/09/15بــه نشــانی تالــش – لیســار –
ســید لــر محلــه دفتــر شــرکت برگــزار مــی گــردد  ،حضــور بهــم رســانید  .دســتور جلســه  -1 :اســتماع گــزارش
هیئــت مدیــره و بازرســان در خصــوص عملکــرد شــرکت  -2انتخــاب اعضــای هیئــت مدیــره بــا توجــه بــه پایــان
ماموریــت هیئــت مدیــره -3انتخــاب بــازرس اصلــی و علــی البــدل شــرکت بــا توجــه بــه پایــان مهلــت قانونــی
ماموریــت بازرســین  -4وکالــت بــه هیئــت مدیــره جهــت انجــام تغییــرات

نام و نام خانوادگی و امضاء هیات مدیره و مهر طبیعت صلصال شمال ( سهامی خاص ) 7895

ملی  10861740120به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/07

تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :علی نجات نبوی اصل به شماره ملی  6009589207و آفتاب

نبوی اصل به شماره ملی 6000064632و سیدمهدی حسینی به شماره ملی4231708975به

ملی  10680076462به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1399/08/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :اسماء قیصرپور به شماره ملی 4231834466

و حسنعلی قیصرپور کریک به شماره ملی 4231054665و سمیه قیصر پور به شماره ملی

سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2علی نجات نبوی اصل

 423184557به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2

به شماره ملی  6000064632به سمت نائب رئیس هیات مدیره و سید مهدی حسینی به

و حسنعلی قیصرپور کریک به شماره ملی  4231054665به سمت رئیس هیات مدیره و

به شماره ملی  6009589207به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و آفتاب نبوی اصل

شماره ملی4231708975سمت عضو اصلی 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 علی نجات نبوی اصل (مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت
معتبر است  3-فتاح رجائی زاده به شماره ملی 6009588812به سمت بازرس اصلی و سهیال

خواهشی به شماره ملی 4251133447به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی
انتخاب شدند  4-روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی توانند
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد  .آقــای فــرزاد مرهــون کار فرزنــد قبــاد بــه شــماره شناســنامه  91صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی
 2619647290در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه و محوطــه باکاربــری تجــاری مســکونی بــه
مســاحت  346مترمربــع از  1195فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از  10فرعــی از  11اصلــی واقــع در قریــه باغچــه
ســرا بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی نقــی گلبابائــی 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  2239.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/08/17 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/08/02 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی

7634

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

برابــر رای شــماره  139960318017002809مورخــه  1399/07/09هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رضوانشــهر تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی اقــای نبــی الــه نوبتــی ســندیانی فرزنــد باب الــه شــماره شناســنامه  24صــادره از تالش در ششــدانگ
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  836/52مترمربــع پــالک  853فرعــی از  13اصلــی مفــروز و مجــزی از پــالک
 10فرعــی از  13اصلــی واقــع در قریــه آلــکام بخــش  27گیــالن خریــداری از نســق آقــای بــاب الــه نوبتــی 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 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  2243.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/08/17 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/09/02 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رضوانشهر – آرمان کاظمی

7635

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

برابــر رای شــماره  139960301060003193هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی آقــای عیــدی محمــد کچوئــی فرزنــد علــی اصغر بــه شــماره شناســنامه  1صادره از مشــهد در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در آن بــه مســاحت  176/76مترمربــع پــالک شــماره  1فرعــی از  10اصلــی
واقــع در قریــه موســی آبــاد کاشــانی تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت اکبــر افشــار خــاص
فرزنــد عربعلــی 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 خود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ 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  326 .ث  /م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/08/17 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/09/02 :

رئیس ثبت اسناد و امالک  -محمد رحیم پورراینی

7617

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  1399603180120001863مورخــه  1399/07/13هیــات اول موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مجیــد رمضــان زرنــدی فرزنــد مرتضــی شــماره شناســنامه 27811
صــادره از تهــران در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت
 219/77متــر مربــع پــالک  1611فرعــی مجــزی شــده از پــالک  59واقــع در پیــرده شــفت ســنگ اصلــی  12بخش 21
گیــالن خزیــداری از مالــک رســمی عبــاس و جمشــید و بانــوان بــزرگ و رفعــت و طلعــت و اشــرف جملگــی ابوالفتحــی
( زارع صاحــب نســق ) 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 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 ارائــه گواهیتقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور ســند
مالکیــت اقــدام خواهــد شــد  2261.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1399/08/18 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1399/09/02 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور

7648

مفقودی زنجان ( نوبت اول )

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب امیــد جعفرنیامرزناکــی فرزنــد غــالم حســن بــه شــماره شناســنامه  60صــادره
از بابــل در مقطــع کاردانــی پیوســته رشــته کامپیوتــر صــادره از واحــد دانشــگاهی آزاد بابــل آموزشــکده ی فنــی و
حرفــه ای ســما بــا شــماره  138715601775مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبارمــی باشــد از یابنــده تقاضــا می شــود
اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بابــل بــه نشــانی بابــل جــاده قائــم شــهر دانشــگاه آزاد اســالمی
7877
بابــل تحویــل نماینــد .

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و کارت موتــور ســیکلت سیســتم همتــاز تیــپ جوانــان  125CCمــدل  1394بــه
رنــگ مشــکی بشــماره انتظامــی  95972ایــران  581و شــماره موتــور  0120NBF403215و شــماره تنــه
7886
 NBF***125D9406194مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

اسماء قیصرپور به شماره ملی  4231834466به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره
سمیه قیصر پور به شماره ملی  423184557به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت
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 حسنعلی قیصرپور کریک
(رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است  3-سمین دخت ظریفی کریک به شماره

ملی 4232148213به سمت بازرس اصلی و فریده ناظم نژاد به شماره ملی 4231746516به

سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  4-روزنامه کثیر االنتشار
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 ()1045274

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی می
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد  - 1 .آقــای مهــدی نــور عیســی فرزنــد داریــوش بــه شــماره شناســنامه  365صــادره از آســتارا
بــه شــماره ملــی  2619715131در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری بــا کســر معبــر
مســکونی بــه مســاحت  232/28مترمربــع از  2فرعــی از  1461اصلــی واقــع در آســتارا بخــش  31گیــالن خریداری
از مالــک رســمی بابــا خالصــی و عســگر خاویــاری  -2خانــم تعارفــه فرهنگــی فرزنــد داداش به شــماره شناســنامه
 20صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619577446در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه کاربــری مســکونی بــه
مســاحت  750/29مترمربــع از  2857فرعــی از  6اصلــی واقــع در قریــه کانــرود بخــش  32گیــالن خریــداری از
نســق داداش فرهنگــی  – 3ســمیه اقتدائــی فرزنــد دالور بــه شــماره شناســنامه  401صــادره از آســتارا بــه شــماره
ملــی  2619684978در ششــدانگ یکبابخانــه مشــتمل بــر محوطــه کاربــری باغــات بــه مســاحت  666مترمربــع از
 2861فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از  342فرعــی از  8اصلــی واقــع در قریــه ویرمونــی بخش  32گیــالن خریداری
از مالــک رســمی داداش عزیــزی و لطــف الــه پســر جــواد و شــرکاء بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه
متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود  2271.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/08/18 :تاریخ انتشــار نوبــت دوم 99/09/02 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی

7671

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پــژو پــارس بــه شــماره انتظامــی 486و 16ایــران  82شــماره
موتــور  124K0757984و شــماره شاســی  NAAN01CE2FH275472مــدل  1394برنــگ ســفید بنــام
7880
شــیما هرســنی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

ســند کمپانــی یک دســتگاه نیمه یــدک کانتینر چــادری ماموت بــه شــماره شاســی NACCHT372H1040206
متعلــق بــه آقــای عبدالباســط ســارانی مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد ،چنانچــه هــر شــخصی هــر
گونــه ادعایــی در مــورد خــودرو مذکــور داشــته باشــد میتوانــد ظــرف مــدت  15روز از تاریــخ نشــر آگهــی بــا در
دســت داشــتن مــدارک کافــی بــه اداره حقوقــی مجتمــع صنعتــی مامــوت تهــران واقــع در بزرگــراه کــرج قزویــن 5
7881
کیلومتر بعد از پل هوایی کردان مراجعه نماید.

مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز ســواری پــژو  405مــدل  1396رنــگ نقــره ای متالیــک بــه شــماره موتــور
 124K1045650و شــماره شاســی  NAAM11VE9HK757769و شــماره پــالک ایــران  664 - 16ج 85
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

7874

قم

مفقودی

ســند مالکیــت وبــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد هــاچ بــک مــدل  1390بــه شــماره انتظامــی 43ایــران 772
ی  48وشــماره موتــور 4035052وشــماره شاســی  S5430090051638متعلــق بــه اینجانــب محســن تقــی زاده
کلیشــادی مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

7892

لردگان

مفقودی

مجوزهــای حمــل ســالح دو لــول ســاچمه زنــی کالیبــر 12مــدل کوســه بــه شــماره ســالح  229746ســاخت
ترکیــه متعلــق بــه اینجانــب علــی غریبــی مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

7893

لردگان

مفقودی

اصــل مــدارک (شناســنامه مالکیت،کارت،تسلســل اسناد،ســند کمپانــی) خــودرو ســواری پرایــد مــدل  1378بــا
شــماره موتــور  0048175و شــماره شاســی  1412278583729بــه شــماره انتظامــی 32ن  166ایــران 23بــه
مالکیــت فاطمــه مرهونــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد

7894

بروجن

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پیــکان تیــپ  1600مــدل  1381بــه رنگ ســفید روغنــی بشــماره انتظامی
 168ص  86ایــران  56و شــماره شاســی  81570914و شــماره موتــور  11158170141مفقــود و از درجــه اعتبــار
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ســاقط می باشــد .

مفقودی

اینجانــب بــالل پنجــه پــور خرشــتمی مالــک خــودروی ســواری پیــکان تیــپ  1600شــماره شاســی  81570914و
شــماره موتــور  11158170141بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکور را نمــوده ام
لــذا چنانچــه هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت
ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1
مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد7889 .

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری ســایپا تیــپ  132مــدل  1390بــه رنــگ آبــی ســیر متالیــک بشــماره
انتظامــی  583ص  18ایــران  56و شــماره موتــور  4135381و شــماره شاســی  S5420090047731مفقــود و
7887
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

