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آگهــی تغییــرات شــرکت کوشــا دژ آفرین روز شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1686و شناســه
ملــی  14004416530بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1397،08،12تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  - :موضــوع شــرکت بــه شــرح ذیــل
الحــاق یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح
گردیــد :اخــذ انــواع ضمانتنامــه بانکــی از کلیــه بانکهــا
وموسســات مالــی واعتبــاری دولتــی وخصوصــی ( ثبــت
موضــوع فعالیــت مذکــور بمنزلــه اخــذ و صــدور پروانــه
فعالیــت نمــی باشــد ) .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز ()1054237
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آگهــی تغییــرات شــرکت آهــن و فــوالد صاحــب شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  11989و شناســه ملــی  14009367763بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1399،07،14تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1تغییــر آدرس شــرکت در واحــد یــک ثبتــی  :محــل شــرکت در واحــد ثبتــی
ســنندج بــه آدرس شهرســتان ســنندج  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســنندج ،محلــه
شــهرک ســعدی  ،کوچــه (رودکــی  ، )1خیابــان رودکــی  ،پــاک  ، 50طبقــه
ســوم کــد پســتی  6617954348تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه
بشــرح فــوق اصــاح گردیــد 2- .تبدیــل ســهام ممتــاز بــه بانــام عــادی  :تقلیــل
ســهام ممتــاز و تبدیــل بــه ســهام بــا نــام عــادی مــورد بحــث قــرار گرفــت و مــاده
مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح ذیــل تغییــر یافــت .ســرمایه نقــدی شــرکت مبلغ
 1000000000ریــال منقســم بــه  100ســهم  10000000ریالــی کــه  77ســهم
آن بــا نــام عــادی و  23ســهم آن ممتــاز مــی باشــد( .امتیــازات ســهام ممتــاز :
پرداخــت مبلــغ اســمی ســهام بــه ســهامداران ممتــاز قبــل از انحــال شــرکت
هنگامیکــه موضــوع انحــال مطــرح اســت اعمــال نظــر در حــدود تعییــن مدیــران
شــرکت حــق انتخــاب دو ســوم ( )%70از اعضــای هیئــت مدیــره)
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (8087 )1054238

آگهــی تغییــرات شــرکت کوشــا دژ آفرین روز شــرکت ســهامی خاص
بــه شــماره ثبــت  1686و شناســه ملــی  14004416530بــه اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1397،08،10تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد 1 :ـ آقــای ســوران عبــدی بــه شــماره ملــی 3762414440
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره 2ـ آقــای کاوه براخاصــی بــه شــماره
ملــی 3762407746بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره 3ـ آقــای
جبــار محمــد نــژاد بــه شــمارملی 3762414378بــه ســمت مدیــر
عامــل و عضــو هیئــت مدیــره  -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور
شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا و عقوداســامی
بــا امضــاء منفــرد مدیرعامــل (جبــار محمــد نــژاد ) یــا رئیــس هیئــت
مدیــره (ســوران عبــدی ) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد
واوراق عــادی واداری بــا امضــا مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره
همــراه بــه مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز ()1054239
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هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر رای شــماره  ۱۳9960۳0627۱00۱2۱۱هیــات موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مشــهد منطقــه
پنــج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم اعظــم آهنگــر
فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه  4۱6صــادره از کاشــمر در
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  62/2۱متــر مربــع قســمتی
از پــالک باقیمانــده  2۱فرعــی از  2اصلــی بخــش  9واقــع در خیابــان
ابوطالــب  2۳پــالک  44خریــداری از مالــک رســمی اقــای عباســعلی
کارگــر دوســت آبــادی محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ
رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار نوبــت اول ۱۳99/09/۱0 :
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  ۱۳99/09/2۵ :م الــف 7۵6 :
حمید رضا افشار – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد 8037
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات  /هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات مالکانــه و
بالمعــارض متقاضــی ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و امــالک مــورد تقاضــا بــه
منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز در روزنامــه هــای محلــی و سراســری 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  .صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجــع متضــرر بــه مراجــع
ذیصــالح قضائــی نمــی باشــد .
خانــم ســکینه اکبــری دوســت بارکوســرایی فرزنــد مختــار شــماره شناســنامه  ۵۱۱بصــورت ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  ۱46/۳2متــر مربــع بــه پــالک  7۵فرعــی از
اصلــی  7۳4مفــروز از پــالک یــک فرعــی واقــع در شــهر لنگــرود بخــش  ۱۵گیــالن کــه بــرای آن شــماره
 ۳9۱۱مــورخ  ۱۳99/07/۱0تصرفــات نامبــرده تاییدگردیــده اســت  ۵68 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول :
 ۱۳99/08/26تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ۱۳99/09/۱0 :

محمد رضا فروهی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان لنگرود
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آقــای امیــر محمــد حســنی فرزنــد بیــت الــه متولــد ســال  ۱۳67بشــماره ملــی 4400299082
مالــک محتــرم یــک دســتگاه موتــور ســیکلت خارجــی  -۱موتــور ســیکلت ســوزوکی  2۵0ســی ســی
آبــی رنــگ  xvبشــماره شاســی  ۱0۳7۱2-CT2۵0بشــماره موتــور  XV۱۳۱2ســاخت ژاپــن  ،نظــر
بــه طــرح پرونــده شــمابه کالســه  78۵7/۳0۵0/۱۵بــا گــزارش پلیــس آگاهــی نیــروی انتظامــی
شهرســتان خرمــدره در شــعبه ویــژه قاچــاق کاال و ارز تعزیــرات حکومتــی شهرســتان ابهــر بــه
اتهــام مباشــرت در قاچــاق تعــداد یــک دســتگاه موتــور ســیکلت خارجــی بــا مشــخصات فــوق الذکــر
در دســت رســیدگی مــی باشــد لــذا بــا انتشــار آگهــی بــا تجویــز مــاده  72قانــون آئیــن دادرســی
مدنــی بــه شــما ابــالغ میگــردد برابــر قانــون و مقــررات جهــت تفهیــم اتهــام و ارائــه دفاعیــه ظــرف
حداکثــر یــک مــاه از زمــان درج آگهــی در شــعبه رســیدگی کننــده حاضــر شــوید در صــورت عــدم
حضــور برابــر قانــون اقــدام خواهــد شــد .

ابراهیم رهنما – رئیس اداره و شعبه اول بدوی تعزیرات حكومتی شهرستان ابهر

مفقودی
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ســند کمپانــی و بــرگ ســبز و کارت خــودروی ســواری مــزدا  N۳مــدل  ۱۳90بــه رنــگ ســفید
بــه شــماره انتظامــی  298و  ۳8ایــران  ۵۵و شــماره موتــور  LF۱۱۱۱7466و شــماره شاســی
 NAGSXCC22B860۱0۱8متعلــق بــه خانــم ســمیه عزیــزی گشــتی مفقــود و از درجــه اعتبــار
8045
ســاقط مــی باشــد

اگهی دعوت مجمع عمومی بطور فوق العاده ( نوبت اول )

شرکت تعاونی شماره نوزده صید ماهی شهرستان ماکو بشماره ثبت  262شناسه ملی 10861869450
بنــا بــه تصویــب هیئــت مدیــره جلســه مجمــع عمومــی بطــور فــوق العــاده ( نوبــت اول ) شــرکت تعاونــی شــماره
نــوزده صیــد ماهــی ماکــو راس ســاعت  10صبــح روز یکشــنبه مــورخ  99/09 /30در محــل دفتــر شــرکت واقع در
روســتای حســن کنــدی تشــکیل میگــردد از عمــوم ســهامداران و اعضــای محتــرم دعــوت مــی شــود جهــت اتخاذ
تصمیــم راجــع بــه موضوعــات ذیــل در روز و ســاعت مقــرر در محــل تعییــن شــده حضــور بهــم رســانند و یــا بــا
توجــه بــه مفــاد  19آییــن نامــه نحــوه تشــکیل مجامــع عمومــی در صورتــی کــه حضــور غیــر عضــوی در مجمــع
میســر نباشــد میتواننــد حــق رای خــود را بــه موجــب وکالتنامــه بــه عضــو دیگر یــا نماینــده تــام االختیــار از میان
اعضــا یــا غیــر اعضــا واگــذار نمایــد در ایــن صــورت هــر عضــوی میتوانــد عــاوه بــر رای خــود حداکثــر حــق ســه
رای بــا وکالــت و هــر شــخص غیــر عضــو تنهــا یــک رای بــا وکالــت داشــته باشــد توضیحــات اینکــه وکالــت نامــه
هــای عــادی بایســتی یــک روز بعــد از انتشــار آگهــی مذکــور تــا یــک روز قبــل از تشــکیل مجمــع بغیــر از ایــام
تعطیــل در محــل دفتــر شــرکت تنظیــم شــده و توســط هیئــت مدیــره و بــازرس تائیــد گــردد و در غیــر اینصورت
وکالتنامــه رســمی حضــور در مجمــع بایســتی بــه تائیــد یکــی از دفتــر خانــه های رســمی رســیده باشــد  .دســتور
جلســه  -1 :تصویــب آدرس و کــد پســتی دفتــر مرکــزی شــرکت

امضاء هیات مدیره نائب رئیس هیات مدیره منشی هیات مدیره و مدیر عامل

7820

اگهي تحدیدحدودعمومي

8071

مفقودی

ســند کمپانــی موتــور ســیکلت زیگمــا  125ســی ســی رنــگ زرد مــدل  1394شــماره پــاک 614 – 42675
شــماره موتــور  0125NID310958شــماره شاســی  NID125A9402551مفقــود گردیــده و ازدرجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد.

قم

8072

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

برابــر رای شــماره  99/0۱/۳۱ - ۱۳9960۳۱80۱8000۱۵4هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای فــرزاد اقدامیــان ســروندانی فرزنــد ایــرج بــه شــماره ملــی  008۱۳924۱9در ششــدانگ یک
بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  ۱69مترمربــع مجــزی شــده از  9۳فرعــی از ســنگ  ۳اصلــی واقــع در قریــه رودبرده
بخــش  ۱2گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  2776فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی ( زارع  :علــی
فــالح زاده گیلــه پردســری ســند زارعانــه  ) ۵۳/۵/28-7872۵محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتب
در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز 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  2۵۱۱ .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/09/۱0 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/09/2۵

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی

8050

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

برابــر رای شــماره  99/07/07 - ۱۳9960۳۱80۱800202۳هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای فخرالدیــن اکبــری کیاســرائی فرزنــد امیــر علــی بــه شــماره ملــی  2۵9۵408۳۱۳در
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  ۳74/80مترمربــع مجــزی شــده از  ۱۱فرعــی از ســنگ ۱۱
اصلــی واقــع در قریــه کیاســرا بخــش  ۱2گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  ۱90فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریداری
از مالــک رســمی ( زارع  :عــزت الــه نیکوئــی ) محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت
بــه فاصلــه  ۱۵روز 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 تقدیم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد  2489 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/09/۱0 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/09/2۵

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی

8051

مشخصات ملک:

بــه شــماره۳فرعی از ۳۵۵9اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از  0فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه 2واقــع در بخــش 02
ناحیــه  00حــوزه ثبــت ملــک منطقــه یــک قزویــن اســتان قزویــن بــه مســاحت ۵4/۵۵مترمربــع
مشخصات مالکیت:
مالکیــت غالمرضا/ســعیدی فرزنــد تقــی شــماره شناســنامه 7۳۱۳تاریــخ تولــد ۱۳۵4/۱0/27صــادره از تهــران
دارای شــماره ملــی 0064۱۱96۵۳بــا جــز ســهم 6از کل ســهم 6بــه عنــوان مالــک ششــدانگ عرصــه و اعیــان،
موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بــه شــماره چاپــی ۱88067ســری ب ســال 97بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی
الکترونیــک ۱۳9720۳0900۱0۱7۵82ثبــت گردیــده اســت.
محدودیــت دفتــر امــالک :رهنــی شــماره 2۳429مــورخ ۱۳97/۱2/۱9دفترخانــه اسنادرســمی شــماره 46شــهرقزوین
اســتان قزویــن کــه بــه نفــع بانــک ســامان شــعبه قزویــن بــه مبلــغ 7۵0/000/000ریــال بــه مــدت ۱20مــاه ثبت شــده.
ســپس مالــک بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود مدعــی شــده کــه ســند مذکــور بــه علــت جابجایــی منــزل
مفقــود گردیــده اســت و بــا ســند مذکــور معاملــه ای انجــام نشــده اســت کــه ثبــت امــالک مویــد ایــن ادعــا مــی
باشــد تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی ملــک مزبــور را نمــوده علیهــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک
مــاده ۱20آئیــن نامــه قانــون ثبــت اعــالم مــی گــردد تــا هرکــس بنحــوی از انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقی
داشــت و یــا معامالتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود ســند در نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهی
تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه
تســلیم نمایــد و چنانچــه در ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در صــورت اعتراض اصل ســند
مالکیــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و به متقاضــی تســلیم خواهد کرد
و ایــن آگهــی در یــک نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار۱۳99/09/09:

شعبان عسگری -مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین

8025

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

آرای صــادره هیــات حــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان دورود بــه شــرح ذیــل
رســیدگی و تأییــد و انشــاء گردیــد .مراتــب در اجــرای مــاده  ۳قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز جهــت اطــالع مالکین و ســایر صاحبــان حقــوق در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلی
آگهــی انتشــار و عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ
نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک
شهرســتان دورود تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض
مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و گواهی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبت اســناد نماید
و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد درغیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیم
دادخواســت و پــس ازانقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا براســاس مدلــول رای
وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود.
پرونــده کالســه  ۱۳99۱۱442۵00۵000۱۱۳و رای شــماره  ۱۳9960۳2۵00۵00۱72۱مورخــه  99/09/0۳بــه
تقاضــای آقــای محمــد چگنــی فرزنــد علــی نســبت بــه شــش دانــگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  ۱48متر
مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــالک  ۱۱7اصلــی واقــع در بخــش  4شهرســتان دورود.
خروجی از مالکیت :عبدالمحمد پاپی فرزند علی محمد
انتشار نوبت دوم99/09/26:
انتشار نوبت اول99/09/۱0 :

مصطفی امان اله بهاروندی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود
م الف 2۵2۱

برابــر رای شــماره  99/07/02 - 139960318018001952هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســجاد شــادکام کنسســتانی فرزنــد ناصر بــه شــماره ملــی  6539943903در
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  263/04مترمربــع مجــزی شــده از  51/53فرعــی از ســنگ
 16اصلــی واقــع در قریــه کنسســتان بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  146فرعــی در نظــر گرفتــه شــده
 ،خریــداری از مالــک رســمی (زارع  :حیــدر شــادکام ) محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 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  2546 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/09/12 :تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :مــورخ 99/09/27

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی

پیرواگهــي تحدیدحدودشــماره 1398/111/15506مورخــه 98/7/8برابرمــاده 14قانــون ثبــت ومــاده 99ائیــن
نامــه قانــون ثبــت امــاک فهرســت پاکهــاي موردتحدیدواقــع دربخــش ســه بوشــهر،برازجان بشــرح ذیــل اگهــي
میگردد-1پــاک 1فرعــي از1520اقــاي ســهراب درویشــي چهاردانــگ ونیــم مشــاع ازششــدانگ یک قطعــه زمین
ونخلســتان معــروف بــه حــاج درویشــي بــه مســاحت 10173/97مترمربــع واقــع درحومــه شــهربرازجان بخــش
ســه بوشــهر-2پاک 2فرعــي از1520اقــاي ســهراب درویشــي چهاردانــگ ونیــم مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن مزروعــي وچنداصلــه نخــل معــروف بــه حــاج درویشــي بــه مســاحت 5484/44مترمربــع واقــع درحومــه
شــهربرازجان بخــش ســه بوشــهر1399/10/6
-3پــاک 1فرعــي از3396خانــم شــهاصادقي ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي معــروف بــه مــل زیــادي
بــه مســاحت 9381/90مترمربــع واقــع دراراضــي روســتاي بــاغ تــاج برازجــان بخــش ســه بوشــهر -4پــاک
2فرعــي از3396خانــم شــهاصادقي ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي معــروف بــه مــل زیــادي به مســاحت
4324/36مترمربــع واقــع دراراضــي روســتاي بــاغ تــاج برازجــان بخش ســه بوشــهر-5پاک 1فرعــي از3424اقایان
محمدرضاواحســان وعبدالخالــق همگــي شــهرت امیــري هرکــدام نســبت بــه دوســهم مشــاع ازهفت ســهم ســهام
وخانــم اســماامیري نســبت بــه یــک ســهم ازهفت ســهم ســهام ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي ومتعلقات
دران مشــهوربه پاخســک(دوپاخک)به مســاحت33493مترمربع واقــع دراراضــي روســتاي باغتــاج برازجــان بخــش
ســه بوشــهر
-4پــاک 2فرعــي از3424اقایــان محمدرضاواحســان وعبدالخالــق شــهرت همگــي امیــري هرکــدام نســبت بــه
دوســهم ازهفــت ســهم ســهام وخانــم اســماامیري نســبت بــه یــک ســهم مشــاع ازهفــت ســهم ســهام ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مزروعي مشــهوربه تــل بادمجزاشــده ازدوپاخســک (دوپاخک)بــه مســاحت 22684/68مترمربع
واقــع دراراضــي روســتاي بــاغ تــاج برازجــان بخــش ســه بوشــهر-5پاک 1فرعــي از3443اقــاي اقایــان
محمدرضاواحســان وعبدالخالــق شــهرت همگــي امیــري هرکــدام نســبت بــه دوســهم ازهفــت ســهم ســهام وخانم
اســماامیري نســبت بــه یــک ســهم مشــاع ازهفــت ســهم ســهام ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــي مشــهوربه
پاخســک دو پاخســک (دوپاخــک )مشــهدي فتــح اهلل مســاحت 57598/40مترمربــع واقــع دراراضــي روســتاي باغ
تــاج برازجــان بخــش ســه بوشــهر99/10/8
-6پــاک  1فرعــي از4055اقــاي حســین بنــده خداششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1897/85مترمربــع
واقــع دراراضــي روســتاي دره چیتوبرازجــان بخــش ســه بوشــهر-7پاک 51فرعــي از5152اقــاي اکبرشــنبدي
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي معــروف بــه سبخي(سوخي)مســاحت 70000مترمربــع واقــع دراراضــي
روســتاي گزبلندبرازجــان بخــش ســه بوشــهر-8پاک 5260اصلــي بنــام اقایــان غامرضاوعبدالرســول وحســینعلي
ومحمدحســن وعبدالنبــي وعباســعلي ومحمدجوادهمگــي شــهرت بهــزادي هرکــدام نســبت بــه دوســهم مشــاع
از15ســهم ســهام وخانــم فاطمــه بهــزادي نســبت بــه یــک ســهم مشــاع از15ســهم ســهام ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن مزروعــي معــروف بــه زمیــن عنبربــه مســاحت52646مترمربع واقــع دراراضــي روســتاي خوشــاب برازجــان
بخــش ســه بوشــهر-9پاک 5267اصلــي بنــام اقایــان غامرضاوعبدالرســول وحســینعلي ومحمدحســن وعبدالنبي
وعباســعلي ومحمدجوادهمگــي شــهرت بهــزادي هرکــدام نســبت بــه دوســهم مشــاع از15ســهم ســهام وخانــم
فاطمــه بهــزادي نســبت بــه یــک ســهم مشــاع از15ســهم ســهام ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي معــروف
بــه زمیــن عنبربــه مســاحت 83515مترمربــع واقــع دراراضــي روســتاي خوشــاب برازجــان بخش ســه بوشــهر-10
پــاک 1فرعــي از5393اقایــان الــه کــرم مشــایخي وعبــاس مشــایخي وخانــم صفیــه مشــایخي واذربیان مشــایخي
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي معــروف بــه چیــت باجمیــع متعلقــات واقــع دراراضــي روســتاي خوشــاب
برازجــان بخــش ســه بوشــهر-11پاک 3فرعــي از6709اقــاي علــي رضــا بــي بــاک ششــدانگ یــک واحدمرغداري
بــه مســاحت 13245مترمربــع واقــع در اراضــي روســتاي بنارابشــیرین برازجــان بخــش ســه بوشــهر1399/10/10
-12پــاک 136فرعــي از7390دولــت جمهــوري اســامي ایــران بــه نمایندگــي مدیریــت جهادکشــاورزي
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي بــه مســاحت 64389/97مترمربــع واقــع دراراضــي روســتاي تنــگ
زردبرازجــان بخــش ســه بوشــهر
- 13پــاک 202فرعــي از7390دولــت جمهــوري اســامي ایــران بــه نمایندگــي مدیریــت جهادکشــاورزي
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي بــه مســاحت 28861/60مترمربــع واقــع دراراضــي روســتاي تنــگ زرد
برازجــان بخــش ســه بوشــهر1399/10/13
حدودامــاک منــدرج درایــن اگهــي ازســاعت 8صبــح شــروع خواهدشــدلذاازصاحبان امــاک ومجاوریــن دعــوت
میشوددرروزوســاعت تعییــن شــده درمحــل حاضرباشــندوچنانچه هریــک ازصاحبــان امــاک حضورنداشــته
باشــندملک انهامطابــق مــاده 15قانون ثبت بــه حدوداظهارشــده ازطرف مجاوریــن تحدیدحدودخواهدشــدواخواهي
نســبت بــه حدودارتفاقــي برابرمــاده بیســت قانــون ثبــت ازتاریــخ تحدیدحدودبمــدت 30روزپذیرفتــه
خواهدشــدضمنامعترض مکلــف اســت طبــق تبصــره مــاده واحــده تعییــن تکلیــف پرونــده هــاي معتــرض ثبتــي
ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت اسناددادخواســت خودرابــه مراجــع قضایــي تقدیم
نماینــد واالحــق اوســاقط خواهدشــد
تاریخ انتشار-1399/9/12م الف 621

مهردادپرنیان خوي رئیس واحدثبتي اداره ثبت اسنادوامالک برازجان

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

8041

8075

آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــه شــماره پــالک  96فرعــی از  2364اصلــی واقــع در
آســتارا
بخــش  31گیــالن بــه شــماره ســریال  913676بنــام اقــای ســبحان روح دوســتذیل ثبــت و صفحــه 343-9770
دفتــر  68اداری صــادر و تســلیم شــده اســت ســپس مــع الواســطه طــی ســند انتقــال  83/3/5-5495دفترخانــه
 109آســتارا بــه اقــای ناصــر رضائــی انتقال یافته اســت ســپس نامبــرده بشــرح درخواســت وارده 99/9/8 – 9021
منضــم بــه دو بــرگ شــهادت شــهود اعــالم داشــته کــه اصــل ســند مالکیــت اولیــه مفقــود گردیــده و درخواســت
صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب بــر اســاس مــاده  120آییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبت منتشــر
چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و یــا حقوقــی مدعــی حقــی و یــا وقــوع معاملــه بــه نفــع خویــش و یــا وجــود
اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز مــی توانــد اعتــراض
خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت نمایــد
در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد شــد 2537.

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی

8076

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 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 تواننــد از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پس از
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد
 – 1 .خانــم زهــرا جعفــری نــژاد پیشــخانی فرزنــد نــادر بــه شــماره شناســنامه  199صــادره از آســتارا بــه شــماره
ملــی  261979178351در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه کاربــری صیفــی کاری بــه
مســاحت  448/19مترمربــع از  2860فرعــی از  6اصلــی واقــع در کانــرود بخــش  32گیالن خریداری از نســق ســوقات
دریابیــان  – 2اقــا رحمــن سیاوشــان فرزنــد شــیرینعلی بــه شــماره شناســنامه  2159صــادره از آســتارا بــه شــماره
ملــی  2619339081در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل بــر دو بــاب خانــه و محوطــه مســکونی بــه
مســاحت  2272/90مترمربــع از  370فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از  26فرعــی از  28اصلــی واقــع در قریــه حیــران
بخــش  32گیــالن خریــداری از نســق رحمــن سیاوشــان 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 به
دادگاه نخواهــد بــود  2404 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/08/27 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/09/13 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پیــکان بــه شــماره انتظامــی 319د 22ایــران  85شــماره موتــور
 11283143506و شــماره شاســی  83495230مــدل  1383برنــگ ســفید -روغنــی بنــام دربــی بــی ناروئــی
8083
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

بــرگ ســبز خــودرو ســواری مــزدا مــدل  1389بــه شــماره پــاک 771-12ن 45شــماره موتــور LF10974099
شــماره شاســی  NAGDHX8CC22C60077بــه نــام غامرضــا امینــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد.

مشهد

آگهی حصروراثت

اقــای ابراهیــم اســکندری واجــارگاه بــه شــماره شناســنامه  4فرزنــد یوســف از ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان صراحــی رمضانــی واجــارگاه فرزنــد علــی مــراد در تاریــخ
 1399/07/17در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد :
 -1ابراهیــم اســکندری واجــارگاه شــماره شناســنامه  4نــام پــدر یوســف فرزنــد متوفــی  -2ســیمین اســکندری
واجــارگاه شــماره شناســنامه  1852نــام پــدر یوســف فرزنــد متوفــی بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری
نــدارد اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  99/9/9-164مفــاد
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 به دفتــر شــورای حل اختــالف شــهر واجارگاه تســلیم
نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت خواهــد شــد 2549.

8081

شعبه یک شورای حل اختالف واجارگاه

7808

8084

مفقودی

ســند و فاکتــور فــروش خــودرو ســواری ام وی ام بــه شــماره پــاک  945-74ب  23شــماره موتــور
 MVM484FTAG008091شــماره شاســی  NATGBATL6G1005086بــه نــام داود نعیمــی جمــال
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

8085

مشهد

مفقودی زنجان

دفترچــه کار اتوبــوس نــوع درجــه یــک اینجانــب یوســف خدمتلــو فرزنــد ذکریــا بــه شــماره شناســنامه 5974
صــادره ابهــر متولــد  52/04/02دارای گواهینامــه پایــه یکــم بــه شــماره  10221982مفقــود گردیــده و از درجــه
8090
اعتبــار ســاقط اســت .

آگهی حصروراثت

اقــای ســلیمان تنهــا بــه شــماره شناســنامه  556فرزنــد قربانعلــی از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد اســماعیل تنهــا فرزنــد ســلیمان در تاریــخ  99/08/25در
شهرســتان رحیــم ابــاد فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد  -1 :ســلیمان
تنهــا شــماره شناســنامه  556نــام پــدر قربانعلــی پــدر متوفــی  -2تهمینــه قنبــری ســالکجائی شــماره شناســنامه
 461نــام پــدر عیســی مــادر متوفــی بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظــه
دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  9900519مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبت
آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت
گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت خواهــد شــد 2548.

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری رحیم اباد

8080

مفقودی

ســند مالکیــت  ،بــرگ ســبز و بــرگ کمپانــی خــودروی ســواری پرایــد جــی تــی ایکــس آی مــدل  1384بشــماره
انتظامــی  387ه  67ایــران  33و شــماره موتــور  001182644و شــماره شاســی  s1412284541102متعلــق بــه
8078
اقــای حبیــب نصیــری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

کارت دانشــجویی یاســر علیپــور سرایدشــتی بــا شــماره دانشــجویی  8439126514در رشــته عمران مقطــع کاردانی
از دانشــکده فنــی امــام جعفــر صــادق (ع ) آســتانه اشــرفیه مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 8079

مفقودی

بــرگ ســبز خــودروی وانــت پیــکان تیــپ  1600OHVمــدل  1386بــه رنــگ ســفید روغنــی بشــماره انتظامــی
 826ط  11ایــران  46و شــماره موتــور  11486009145و شــماره شاســی  31612906متعلــق بــه اقــای حســین
8077
قدیمــی صفــت مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) و کارت کامیونــت ون زامیــاد بــه شــماره انتظامــی 347ی 97ایــران  20شــماره
موتــور  Z24824577Zو شــماره شاســی  NAZPL140TL0563685مــدل  1399برنــگ آبــی بنــام عبــاس
8082
عاصــی زاده اردکانــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهــی تغییــرات شــرکت فــرآورده هــای زیســت فنــاوری ایمــن
بارثــاوا شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  56596و شناســه
ملــی  14005447619بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  1399،06،25تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  -1 :روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت نشــر آگهــی هــای
شــرکت انتخــاب گردیــد  -2 .آقــای غالمرضــا قــره باغــی بشــماره
ملــی  0942330277بعنــوان بــازرس اصلــی و آقــای علیرضــا امیــری
بــه شــماره ملــی  5229310618بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل
بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد - .خانــم زینــب فریــاد بــه
شــماره ملــی  - 0932095781خانــم نازنیــن مطهــری بــه شــماره
ملــی  - 0921817568خانــم النــاز مطهــری بــه شــماره ملــی
 0946692920بــه عنــوان اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره بــرای مــدت
دو ســال انتخــاب گردیدنــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (8026 )1053415

آگهــی تغییــرات شــرکت فــرآورده هــای زیســت فنــاوری ایمــن
بارثــاوا شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  56596و شناســه
ملــی  14005447619بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1399،06،25تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :خانــم زینــب فریــاد
بــه شــماره ملــی  0932095781بــه ســمت رییــس هیئــت مدیــره
 -2خانــم نازنیــن مطهــری بــه شــماره ملــی  0921817568بــه ســمت
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره  -3خانــم النــاز مطهــری بــه شــماره ملــی
 0946692920بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره  -4آقــای رضــا طلوعــی
بــه شــماره ملــی  2219045994بــه ســمت مدیــر عامــل (خــارج از اعضاء
هیئــت مدیــره) بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد  .ب :کلیــه اوراق
و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت بــا امضــای دو نفــر از ســه نفــر اعضــاء
هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت و اوراق عــادی و نامههــای اداری
بــه امضــای مدیــر عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (8027 )1053426

آگهــی تغییــرات شــرکت ســتبر کوشــک ســازه مانــدگار شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  11590و شناســه ملــی 14008553929
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1398،11،05تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره بــه شــرح ذیــل
تعییــن گردیــد  :آقــای ساســان بهشــتی بعنــوان عضــو هئیــت مدیــره و
مدیــر عامــل (کــد ملــی  )3733000676آقــای ســردار قــادری بعنــوان
رئیــس هئیــت مدیــره (کــد ملــی  )3732992926خانــم شــهال نامــداری
بعنــوان نائــب رئیــس هئیــت مدیــره (کــد ملــی  )3731876337خانــم
ســیما بهشــتی بعنــوان عضــو هئیــت مدیــره (کــد ملــی )3720133842
خانــم ســمیه محمدیــان بعنــوان عضــو هئیــت مدیــره (کــد ملــی
 2- )3810069353دارنــدگان حــق امضــاء مجــاز در شــرکت  :کلیــه
اســناد و اوراق بهــادار و بانکــی بــا امضــاء مشــترک مدیرعامــل و رئیــس
هیئــت مدیــره و اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء منفــرد مدیرعامــل یــا
رئیــس هئیــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (8039 )1053545

نوبت سوم
احتراما خانم زهرا فیروز آبادی تپه فرزند علی مردان به طرفیت خواندگان
 )1محمد حسین صالحی علی آبادی  )2دادستان عمومی وانقالب مرکزی استان
کهگیلویه وبویراحمد )3اداره ثبت احوال استان کهگیلویه وبویراحمد به خواسته
صدور حکم موت فرضی ( صدور حکم موت فرضی و تعیین تاریخ فرضی فوت )
دادخواستی به شرح ( ریاست محترم دادگاه عمومی و انقالب شهرستان یاسوج
با سالم و تحیات احتراما اینجانب به موجب سند نکاحیه پیوست در تاریخ
 44/6/18به عقد دائم آقای محمد حسین صالحی علی آبای درامدم متاسفانه
در سال  1363ایشان مفقود االثر شده و تا کنون خبری از او نداریم النهایه با
عنایت به ماده  1011قانون مدنی بند یک ماده  1020قانون مدنی صدور حکم فوت
فرضی آقای محمد حسین صالحی با توجه به اینکه بیش از  10سال از غیبت او
گذشته است و سن ایشان بیش از  75سال می باشد مورد استدعاست) در این
شعبه ثبت نموده لذا دستور فرمایید در یکی از جراید محلی و یکی از روزنامه
های کثیر االنتشار تهران در سه نوبت متوالی هرکدام با فاصله یک ماه اعالم
گردد که اگر کسی از خوانده محمد حسین صالحی علی آبادی فرزند آزاد خبری
دارد به اطالع دادگاه برساند.
محمد ابراهیم رضایی
رئیس شعبه دوم دادگاه خانواده یاسوج

آگهــی تغییــرات شــرکت ســتبر کوشــک ســازه مانــدگار شــرکت
ســهامی خاص به شــماره ثبــت  11590و شناســه ملــی 14008553929
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 1398،11،05تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :اعضــاء هیئــت مدیــره
بــه قــرار ذیــل و بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد :آقــای ساســان
بهشــتی کــد ملــی ( )3733000676آقــای ســردار قــادری کــد ملــی
( )3732992926خانــم شــهال نامــداری کــد ملــی( )3731876337خانم
ســیما بهشــتی کــد ملــی ( )3720133842خانــم ســمیه محمدیــان کــد
ملــی( 2- )3810069353بازرســان شــرکت بــه شــرح ذیــل و بــرای
مــدت یکســال مالــی برگزیــده شــدند  :آقــای شــایان شــاه جانــی کــد
ملــی ( )3720099709بــه ســمت بــازرس اصلــی آقــای آرمــان کوپــال
کــد ملــی ( )3733173988بــه ســمت بــازرس علــی البــدل -3روزنامــه
کثیــر االانتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (8040 )1053546

آگهی مفقودی -نوبت دوم
بدینوســیله گواهــی مــی شــود فاکتــور بلــوک ســیلندر به شــماره
 961345913سیســتم پــژو تیــپ  206مــدل  - 1381شــماره
موتــور  - 10FSE33875697شــماره شاســی 81611775
بــه نــام ابوطالــب عســگریان مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
7878
ســاقط مــی باشــد.
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف 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  139960306271003019هیــات موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مشــهد منطقــه
پنــج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد علــی
رشــیدی فرزنــد غالمحســین بشــماره شناســنامه  1021در اعیــان
ششــدانگ اعیــان یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  159متــر مربــع
قســمتی از پــالک  49اصلــی بخــش  9واقــع در گلشــهر شــهید آوینــی
 17شــفیعی  23پــالک  434اعیــان متعلــق بــه خــود متقاضــی و
عرصــه موقوفــه صفــوی پــور محــرز گردیــده اســت  . .لــذا بــه منظــور
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ
رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1399/09/10 :
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  1399/09/25 :م الــف 758 :
حمید رضا افشار – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد 8036

