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سند وبرگ سبز وکارت موتور سیکلت هوندا مدل  ۱۳۹۲به شماره
پالک۴۵۶۴۶ایران ۴۲۵به شماره موتور  0125NCT105872به شماره شاسی
 NCT000125C9214431بنام مصطفی متینی مقدم مفقود واز درجه اعتبار ساقط
است

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  99/07/08 - 139960318018002063هیــات 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 علــی یــار معاریــف غیاثونــد فرزنــد
عیــن الــه بــه شــماره ملــی  5889229745در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت
 1684/61مترمربــع مجــزی شــده از  196فرعــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در قریــه ســراوان بخــش
 12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  811فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی
( زارع  :تقــی روشــان – شــماره زارعانــه  )48/05/05-12795محــرز 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  3365 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/11/20 :تاریــخ انتشــار نوبــت
دوم  :مــورخ 99/12/05
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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  99/06/18 - 139960318018001551هیــات 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 ابراهیــم صفــری فرزنــد محمــود بــه
شــماره ملــی  0065590236در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 1005/67
مترمربــع مجــزی شــده از  168فرعــی از ســنگ  24اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان بخــش 12
گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  519فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی (
زارع  :کاس آقــا کشــاورز قاضیانــی – شــماره زارعانــه  )46/4/10-42169محــرز 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  3363 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/11/20 :تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :مــورخ 99/12/05
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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  99/09/22 - 139960318018003395هیــات 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 مصطفــی گشتاســبی فرزنــد عزیــز الــه بــه شــماره
ملــی  4218483280در ششــدانگ یــک بــاب بنــا و محوطــه بــه مســاحت  1262/48مترمربــع مجــزی
شــده از  114فرعــی از ســنگ  24اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن
شــماره  518فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی ( زارع  :حیــدر وثوقــی – شــماره
زارعانــه  )48/9/2-6983محــرز 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 :
 99/11/20تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/12/05
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت و تسلســل اســناد خــودروی وانــت نیســان مــدل  1388بــه شــماره انتظامــی  353ن 23
ایــران  56و شــماره موتــور  508591و شــماره شاســی  NAZPL140TBM216877متعلــق بــه اقــای ســروش
9629
بختیــاری آقمســجد مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری

برابــر رای شــماره  139960310456011366مــورخ  1399-08-01کــه در هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه  2ســاری
تصرفــات مالکانــه عطــا نیکــزاد المشــیری بــه شــماره ملــی  2080253417و عطیــه نیکــزاد المشــیری به شــماره
ملــی  2162782375هــر دو فرزنــد عباســعلی هــر کــدام بــه نســبت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  105متــر مربــع از  21اصلــی واقــع در قریــه حمیدآبــاد بخــش  5ثبــت
ســاری .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی میشــود در صورتیکه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بمــدت دو
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض
دادخواســت خــود را مرجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.م الــف 19910202
تاریخ انتشار نوبت اول 1399-12-05 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399-12-20 :

حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

9632

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعیــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصــوب
 1390/09/20و برابــر رای شــماره  431399603100190050مــورخ  1399/08/21هیــات موضــوع قانــون تعیین
تکلیــف موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی فریدونکنــار تصرفــات مالکانــه و بامعــارض
متقاضــی خانــم ســمانه نبــی زاده فرزنــد نبــی الــه نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه
مســاحت  250متــر مربــع بــه شــماره پــاک  501فرعــی از  65اصلــی واقــع در فریدونکنــار بخــش  2خریــداری
از آقــای میــرزا علــی ابراهیمــی مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی  /کثیــر االنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها
رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دومــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت به
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل
دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض
در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض  ،گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکند
اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه
دادگاه نیســت .م الــف 19910198
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/12/05 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/19 :

مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

9633

اگهي موضوع ماده 3قانون وماده13ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتي
اراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي

برابــرراي شــماره 139960324008000551هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي
اراضــي وســاختمانهاي فاقدسندرســمي مســتقردرواحدثبتي شــبانکاره تصرفــات مالکانــه وبامعــارض
متقاضــي خانــم مهــران دخــت میگلــي فرزندمحمدرضابشــماره شناســنامه 5صــادره ازدشتســتان بــه شــماره
ملــي 6109854778درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي بــه مســاحت 54/45983مترمربــع پــاک
4126فرعــي از7352اصلــي مفروزومجــزي شــده ازپــاک 7352/486اصلــي واقــع دربخــش ســه شــبانکاره
قریــه .شــبانکاره.خریداري ازمالــک رســمي محرزگردیــده اســت لذابــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت
بــه فاصلــه 15روزاگهــي مــي شــوددرصورتي کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضــي اعتراضــي
داشــته باشــندمي توانندازتاریــخ انتشــاراولین اگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم
وپــس ازاخذرســیدظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مرجــع قضایــي
تقدیــم نمایندبدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســندمالکیت صادرخواهدشــد
تاریخ انتشارنوبت اول99/12/5:تاریخ انتشارنوبت دوم-99/12/20:م الف984

شکراله سعادتي رئیس واحدثبتي شبانکاره

9634

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

برابــر رای شــماره  99/06/01 – 139960318020001557هیــات 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 ســید حســین میــر ابراهیمــی فرزنــد
ســید جــال بــه شــماره شناســنامه  1صــادره از رودســر و کدملــی  2691430294بــه صــورت شــش
دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  426/08مترمربــع پــاک 405
فرعــی در قســمتی از قطعــه  311تفکیکــی ســنگ  225اصلــی واقــع در قریــه چایخانســر بخــش 29
گیــان خریــداری از مالــک رســمی اداره کل امــوال و امــاک اســتان گیــان 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 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :ســه شــنبه  99/12/05تاریــخ انتشــار نوبــت
دوم  :چهــار شــنبه 99/05/20

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

9637

مفقودی

پروانــه اشــتغال بــه کار مهندســی عمــران پایــه یــک نظــارت بــه شــماره  126564و شــماره پروانــه اشــتغال
 3530002161بــه نــام آقــای مهــدی میــان داری به کــد ملــی  0384598072و شــماره عضویــت 353001773
صــادره از اداره کل راه و شهرســازی اســتان قــم مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم

آگهی

9635

پروانه زمین خام به مساحت ۶۸/۳۶۶متر مربع حوزه ثبتی بویراحمد واقع در
روستای گوشه به نام علی رضایی نسب به شماره ملی ۶۰۰۹۵۵۸۳۰۱مفقود گردیده
و فاقد اعتبار می باشد

برگ سبز و کارت موتور سیکلت سیستم نامی مدل  ۱۳۹۲به شماره
پالک۴۹۳۹۹ایران ۸۲۸به شماره موتور  0124NBE022855به شماره تنه
 NBE125A9208773بنام عباس عاشوری مفقود واز درجه اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات شرکت عمران پایدار حنیف سهامی خاص به شماره ثبت 7757

و شناسه ملی  14005467320به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ

اگهی تغییرات شرکت کاشف برج سپهر سهامی خاص به شماره ثبت
 4236و شناسه ملی  14007706297به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1399/08/01تغییرات ذیل اتخاذ شد  :علی تقوی به شماره ملی
 1375827952به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای سینا
تقوی به شماره ملی  1363236075به سمت رئیس هیات مدیره و آقای
محمد تقوی زنجناب به شماره ملی 1375011057به سمت نائب رئیس
هیات مدیره و آقای حمید رضا بهادری به شماره ملی  1860285066وآقای
داریوش شریفی به شماره ملی  1840071303به سمت 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 آقای علی تقوی (مدیرعامل و عضو هیات مدیره ) و مهر شرکت
معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()1049102

اگهی تغییرات شرکت رود باران کهگیلویه سهامی خاص به شماره ثبت 2246و شناسه

ملی  14006901587به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1399/08/08تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :رضا امیری فر به شماره ملی 4251120469

و آقای رحمان امیری فر به شماره ملی  4251137949و آقای علی امیری فر به شماره
ملی  4250966046به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند

 -2رضا امیری فر به شماره ملی4251120469به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره

وآقای رحمان امیری فر به شماره ملی  4251137949به سمت رئیس هیئت مدیره و

آقای علی امیری فر به شماره ملی 4250966046به سمت نائب رئیس هئیت مدیره برای

دو سال انتخاب شدند .حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از
قبیل چک،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاءآقای رضا امیری فر(مدیرعامل) و مهر
شرکت معتبر است-3 .خانم الهه فتحی به شماره ملی  4240083737به سمت بازرس

اصلی و خانم روح انگیز ستوده به شماره ملی  4250979751به سمت بازرس علی البدل

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند-4 .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشرآگهی

های شرکت انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()1068172

 1398/06/17تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :به موضوع شرکت عالوه بر موراد قبلی امور

پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی  ،صنایع تبدیلی ،نساجی ،
پوشاک  ،چرم  ،چوب  ،شیشه  ،سلولزی  ،کانه آرایی  ،استخراج  ،فرآوری  ،متالوژی

استخراجی  ،ذخیره  ،تبدیل مواد خام و تولید در صنایع پتروشیمی  ،شیمیایی  ،کانی
غیر فلزی  ،صنایع سنگین  ،معدنی  ،صنایع فلزی (آهن و فوالد  ،غیر آهنی و فرآورده

های فلزی)  ،سازه های صنعتی  ،تجهیزات هیدرومکانیک  ،کارخانجات ابزارآالت و

ماشین ها  ،تاسیسات صنعتی جانبی  ،تولید وسایل آزمایشگاهی و دارویی  ،کارخانجات
تولید و وسایل حمل و نقل  ،خطوط انتقال مواد در کارخانجات  ،بهینه سازی مصرف
انرژی  ،صنعت حمل و نقل  ،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل  ،ابزار دقیق  ،مانیتورینگ

 ،میترینگ  ،اسکادا و کلیه معامالت و فعالیت های بازرگانی و تجاری و ترخیص کاال -
واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کاالها و قطعات و تجهیزات مجاز صنعتی و
ساختمانی و فوالد و آب و برق و نیروگاه های کشور در زمینه های ذیل  :انواع تجهیزات

ابزار دقیق و برقی و مکانیکی و تاسیسات صنعتی  ،انواع رنگ ها و فیلتر ها و لوازم
آزمایشگاهی  ،انواع ماشین آالت سنگین و هیدرولیک و پنوماتیک با کلیه قطعات و
متعلقات  ،تامین کاال و تجهیزات برای ادارات و سازمان ها پس از اخذ مجوزهای الزم از

اگهی تغییرات شرکت کاشف برج سپهر سهامی خاص به شماره ثبت
 4236و شناسه ملی  14007706297به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/08/01تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :
علی تقوی به شماره ملی  1375827952و آقای سینا تقوی به شماره ملی
 1363236075وآقای محمد تقوی زنجناب به شماره ملی1375011057
آقای حمیدرضا بهادری به شماره ملی  1860285066و آقای داریوش شریفی
به شماره ملی  1840071303به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و برای مدت
دو سال انتخاب شدند  -2خانم صدیقه حافظی کهنموئی به شماره ملی
 1378789016به سمت بازرس اصلی و خانم نصیبه گرجیان عربی به شماره
ملی  4989780957به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی
انتخاب شدند -3 .روزنامه کثیراالنتشار 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 ()1049104

آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی و مهندسی مبنا آب سهامی خاص
به شماره ثبت  134و شناسه ملی  10680001850به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1394/12/07تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سید مهدی
پرهیز به شماره ملی  4250418928به سمت مدیر عامل و عضو هیات
مدیره و سید محسن رستگاری به شماره ملی  4251247736به
سمت رئیس هیات مدیره و سید فرج اله خشنودنژاد به شماره ملی
 4251187911به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد
آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء سید
مهدی پرهیز ( مدیرعامل ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری دهدشت
()1074606

مراجع ذیصالح به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید

-2 .محل جدید شرکت در کهگیلویه وبویراحمد-شهر یاسوج-محله شاهد-خیابان
(وزارت فرهنگ)-خیابان شهید محمد منتظری-پالک  0-طبقه همکف کد پستی

 7591738854تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت

اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج ()1081002

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بناری سهامی خاص به شماره ثبت  7310و شناسه

ملی  10103077486به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/02

تغییرات ذیل اتخاذ شد  :به موضوع شرکت عالوه بر موارد قبلی ارائه کلیه فعالیت های

پیمانکاری در زمینه آب  ،نیرو  ،تاسیسات و تجهیزات  ،کشاورزی و زهکشی  - ،ارائه
فعالیتهای معدنی و صنعتی در زمینه اکشتاف ،استخراج  ،کانه آرایی  ،فراوری و تولید
انواع فلزات معدنی  ،تهیه ماشین آالت  ،تجهیزات و راه اندازی کارخانه جات و خطوط
تولید اخذ و اعطای نمایندگی خارجی و داخلی  -ارائه خدمات اداری ،خدمات تامین

آگهی تغییرات شرکت کاشف برج سپهر سهامی خاص به شماره ثبت
 4236و شناسه ملی  14007706297به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1399/08/01تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای
هیات مدیره از  3نفر به  5نفر افزایش یافت و ماده  31اساسنامه اصالح
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()1049103

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

آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خــرم آبــاد
بشــرح ذیــل  – 1 :پرونــده کاســه  1399114425001000086و رای شــماره 139960325001009524
مورخــه  99/11/11بــه تقاضــای صــادق خســروی فرزنــد صیــد احمــد نســبت بــه ششــدانگ یــک باب ســاختمان
مســکونی بــه مســاحت  161/27مترمربــع تحــت پــاک شــماره  4فرعــی از  5اصلــی واقــع در بخش  4شهرســتان
خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه ســید روح الــه هاشــمی رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد  .مراتــب
د راجــرای مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بر 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 امــاک شهرســتان
خــرم ابــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض
مبــادرت ب تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت
اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا
ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد
تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد  ،در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع
مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود  415590501.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/12/05 :تاریــخ
انتشــار نوبــت دوم 99/12/21 :

صید آقا نجفوند دریکوندی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خــرم آبــاد
بشــرح ذیــل  – 1 :پرونــده کاســه  1399114425001000313و رای شــماره 139960325001007998
مورخــه  99/10/14بــه تقاضــای ســکینه بیرانونــد فرزنــد شــیخ مــراد نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان
بــه مســاحت  77/78مترمربــع تحــت پــاک شــماره  1فرعــی از  5اصلــی واقــع در بخــش  4شهرســتان خــرم آبــاد
خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه محمــد خــان قدمــی رســیدگی و تایید و انشــاء گردیــد  .مراتــب د راجــرای ماده
 3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت اطــاع
مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها
الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از
تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبت اســناد و امــاک شهرســتان خرم اباد تســلیم
دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض مبــادرت ب تقدیم
دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه
عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی می باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهی عــدم تقدیم
دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول
رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد  ،در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع
قضایــی نخواهــد بــود  415590454 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/11/20 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/12/05 :

صید آقا نجفوند دریکوندی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
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آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خــرم آبــاد
بشــرح ذیــل  – 1 :پرونــده کاســه  1398114425001001165و رای شــماره 139960325001007592
مورخــه  99/10/04بــه تقاضــای خانــم عــذرا همتــی دینارونــد فرزنــد حیــدر بــگ نســبت بــه ششــدانگ یــک باب
ســاختمان بــه مســاحت  114/31مترمربــع تحــت پــاک شــماره  2فرعــی از  2اصلی واقــع در بخش  4شهرســتان
خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه کــرم رضــا امیــری رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد  .مراتــب د
راجــرای مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بر 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 امــاک شهرســتان
خــرم ابــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض
مبــادرت ب تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت
اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا
ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد
تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد  ،در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع
مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود  415590437 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/11/20 :تاریــخ
انتشــار نوبــت دوم 99/12/05 :

صید آقا نجفوند دریکوندی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

9339

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

برابــر رای شــماره  99/11/01 – 139960318008003581هیــات 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 آذر پــور نظــری میــان پشــته فرزنــد احمــد علــی بــه شــماره شناســنامه 7098
صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  495/57مترمربــع
بــه شــماره پــاک  689فرعــی قســمتی از پــاک  6فرعــی از  83اصلــی واقــع در حســین آبــاد بخــش  29گیــان
خریــداری از مالکیــت مشــاعی خویــش محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت
بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به 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  830 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز دوشــنبه  99/11/20تاریــخ انتشــار نوبــت دوم
 :روز ســه شــنبه 99/12/05

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

9345

نیروی انسانی  ،خدمات عمومی از قبیل آبدارچی  ،تلفنچی  ،میز خدمتی  ،نگهداری

تاسیسات  ،اموربایگانی  ،امور آشپزخانه و رستوران _ تهیه و تامین ماشین آالت اجاره
ای سنگین و سبک  -ارائه کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی  ،مشاوره و نصب و راه
اندازی  ،خرید و فروش و خدمات پس از فروش  -صادرات و واردات کلیه سیستمها و
تجهیزات کنترلی ابزار دقیق  -اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی پس از

اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در

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

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1066022

اگهی تغییرات شرکت خدمات فنی و مهندسی مبنا آب سهامی خاص
به شماره ثبت  134و شناسه ملی  10680001850به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1396/12/07تغییرات
ذیل اتخاذ شد  -1 :سید مهدی پرهیز به شماره ملی  4250418928و
سید محسن رستگاری به شماره ملی  4251247736و سید فرج اله
خشنودنژاد به شماره ملی  4251187911به سمت اعضای اصلی هیات
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  2-یاسین علویان سوق به
شماره ملی  42504146739به سمت بازرس اصلی و سید محمدجواد
ابوطالبی نژاد به شماره ملی  4250999173به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  3-روزنامه کثیراالنتشار ابتکار
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
دهدشت ()1074607

آگهی مزایده کتبی نوبت اول
شــهرداری رســتم آبــاد بــه اســتناد بنــد  1مصوبــه شــماره  9مورخــه  99/7/1شــورای محتــرم اســامی شــهر رســتم آبــاد در نظــر دارد یــک دســتگاه گریــدر مــدل  96بــه شــماره
شاســی  LCL722HKG200012بــه مبلــغ  35/000/000/000ریــال و یــک دســتگاه رنــو میــدالم مــدل  83را بــا وضعیــت موجــود بــه مبلــغ  8/500/000/000ریــال بــا قیمــت
پایه کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده بفروش برساند.
*شرایط شرکت در مزایده کتبی *
مهلت دانلود و دریافت اسناد مزایده از تاریخ  99/11/28تا تاریخ  99/12/9بوده و پیشنهاد قیمت هم تا تاریخ  99/12/14می باشد .
عاقمنــدان بــه شــرکت درمزایــده مــی تواننــد بــه پارکینــگ موتــوری شــهرداری رســتم آبــاد در روزهــای اداری از ماشــین آالت فــوق بازدیــد بعمــل آورده و از طریــق ســامانه الکترونیکــی دولــت ( ســتاد )
مراجعــه شــرکت نماینــد و مبلــغ  1/750/000/000ریــال بــرای گریــدر و  500/000/000ریــال بــرای کامیــون رنــو میــدالم بعنــوان ودیعــه شــرکت در مزایــده بــه حســاب 3100001095004ســپرده
شــهرداری رســتم آبــاد نــزد بانــک ملــی شــعبه رســتم آبــاد واریــز و فیــش مربوطــه ( ضمــن بارگــذاری در ســامانه ) در داخــل پاکــت ( الــف ) و کپــی شناســنامه و کارت ملــی در پاکــت ( ب ) و قیمــت
پیشــنهادی در پاکــت (ج) الک مهــر در پاکــت درب بســته تاپایــان وقــت اداری روز پنجشــنبه مورخــه  99/12/14بــه مســئول امــور حقوقــی شــهرداری رســتم آبــاد تســلیم و رســید دریافــت نماینــد .
*توجه *
-1شهرداری رستم آباد از دریافت چک یا سفته معذور است .
-2شهرداری در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات برابر صرف صاح آزاد است .
-3کلیه هزینه های نشر آگهی و انجام معامله نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد .
-4روز برگزاری مزایده شنبه مورخه  99/12/16راس ساعت  10صبح در محل ساختمان شهرداری جهت رسیدگی به پیشنهادات برگزار می گردد .
-5برنــده مزایــده برابــر مــاده  8آئیــن نامــه مالــی شــهرداریها حداکثــر ظــرف مــدت  7روز تمامــی مبلــغ مزایــده را بــه حســاب شــهرداری واریــز و منظــور ننمایــد و از انجــام معاملــه انصــراف حاصــل نمایــد
ســپرده وی بــه نفــع شــهرداری ضبــظ و معاملــه بــا نفــرات دوم و ســوم بــه ترتیــب برابــر شــرایط فــوق الذکــر عمــل خواهــد شــد .
-6سپرده نفر دوم و سوم بعد از مزایده به مدت  7روز نگهداری بقیه به پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد گردید .
-7برنده مزایده موظف است کل بها قیمت را نقدا بحساب  3100000994001درآمد عمومی شهرداری رستم آباد واریز و سپس نسبت به انجام امورات مربوطه به نقل و انتقال اقدام نماید .
استان گیان  ،شهرستان رودبار  ،شهرداری رستم آباد تلفن  01334674035 :فاکس 01334672221 :
9625

نعمت اله نظامیوند چگینی  -شهردار رستم آباد

