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آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد و امــاك
شهرســتان ســنندج تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضیــان ذیــل تاییــد
گردیــده ،لــذا بدیــن وســیله مشــخصات امــاك دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده
روز جهــت اطــاع عمــوم در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی میگــردد
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ودر
روســتاها از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه
ایــن اداره تســلیم نماینــد وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نموده
و گواهــی اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نماینــد .بدهــی اســت درصــورت انقضــای
مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر
خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.
((بخش ))3
1ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بنــام جاســم صلواتــی فرزنــد
عبدالعلــی شــماره شناســنامه  5صــادره ســنندج کدملــی 3732836304
تحــت پــاك  1452فرعــی از  2742اصلــی بخــش  3ســنندج بــه
مســاحت 1533مترمربــع خریــداری از نســق حبیــب اهلل صلواتــی زارع صاحــب
نســق بــه آدرس ســنندج روســتای صلــوات آبــاد بــاغ مشــهور بــه کلکــه جــار
2ـ ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بنــام هایــده قــادری فرزنــد لطــف اهلل
شــماره شناســنامه  403صــادره ســنندج کدملــی  3732094618بــه نســبت
چهــار دانــگ از ششــدانگ و خانــم زهــرا یاراحمــدی فرزنــد محمدعلــی بــه
شــماره شناســنامه  2528صــادره خــرم آبــاد کدملــی  4072859826بــه
نســبت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ تحــت پــاك  1772فرعــی از 2718
اصلــی بخــش  3ســنندج بــه مســاحت 173/79مترمربــع خریــداری از نســق
حبیــب اهلل رضائــی زارع صاحــب نســق بــه آدرس ســنندج روســتای دوشــان
کوچــه اول دســت راســت
3ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی و بــاغ بنــام محمدکــورش منیجــه زاده
فرزندمحمدعلــی شــماره شناســنامه  453صــادره ســنندج کدملــی 3732095118
تحــت پــاك  2063فرعــی از  2748اصلــی بخش  3ســنندج به مســاحت3935/73
مترمربــع خریــداری از نســق ســیف اهلل فتاحــی زارع صاحــب نســق بــه آدرس
ســنندج نایســر جــاده باباریــز روبــروی قالیشــویی ســبحانی
رئیس ثبت منطقه یک سنندج ـ بهنام قباد

تاریخ انتشار نوبت اول 99/05/19:تاریخ انتشار نوبت دوم99/06/03 :
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  13996031801600072مورخــه  1399/03/17هیــات اول موضــوع قانون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رحیــم آبــاد تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حســن
مــرادی چکــرود فرزنــد عزیزالــه بــه شــماره شناســنامه  60صــادره از رودســربه شــماره ملــی
 2690622519در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی ( ســاختمان )
بــه مســاحت  266/68مترمربــع پــاك  839فرعــی از  165اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از
پــاك – فرعــی از  165اصلــی واقــع در قریــه بالنــگاه خریــداری شــده از مــورد نســق مالکیــت
ســازمان امــوال و امــاك 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  181 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/05/05 :تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم 99/05/19 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رحیم آباد – محمد جواد مکرم
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مفقودی

ســند کمپانــی وتسلســل اســناد خــودرو وانــت تیــپ مــزدا مــدل  1374بــه شــماره موتــور 219725وشــماره
شاســی  74600264وشــماره انتظامــی  591-81ب  28متعلــق بــه قــدرت اهلل رییســی فرادنبــه فرزنــد ولــی الــه
5281
مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

بــا عنایــت بــه مــاده  24قانــون امــور گمرکــی مهلــت قانونــی
توقــف کاالی خودروهــای مشــروحه ذیــل منقضــی گردیــده اســت
لــذا بدینوســیله بــه مالــکان خــودرو ابــاغ میگــردد حداکثــر ظــرف
مــدت  20روز از تاریــخ درج ایــن آگهــی جهــت تعییــن تکلیــف
آن اقــدام نمایــد در غیــر اینصــورت د راجــرای مــاده  33قانــون
امــور گمرکــی و  54آئیــن نامــه اجرایــی ان وفــق مقــررات نســبت
بــه تحویــل خودروهــا بــه ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال
تملیکــی اقــدام خواهــد شــد .
ردیف

1
2
3
4

شماره قبض انبار

مشخصات فنی خودرو

مالك خودرو

99/2/1-239491

مرسدس بنز S550
پاك BJ890JB

آلیگا مراد اوغلی
( بیمه حکمت
صبا )

99/2/9-239509

سواری بنز S550
پاك PP176LL

ناطق بابایو
( بیمه البرز )

99/2/11-239556

سواری بنز CLS500
پاك TT633TF

زامیل ایلچی
( بیمه البرز )

99/1/25-240272

سواری بنز CLS550
پاك UW254WU

اوتار جیجاوادزه
( بیمه البرز )

اداره کل گمرک آستارا

آگهی

5280

کلیــه مــدارك و یــك پــاك خــودرو ســواري ام وي ام بــه شــماره پــاك  642-38د  16بــه شــماره موتــور
 MVM484FCAFF002537شــماره شاســي  NATGCARK3F1002447بــه نــام محمــد فرزانــه کهلــه
دشــت مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

مشهد

اگهی تغییرات شرکت تچرا صنعت آداک با مسئولیت محدود به شماره ثبت 9652
و شناسه ملی  14008545337به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1398/06/17تغییرات ذیل اتخاذ شد  :کاهش سرمایه از طریق خروج شریک پس از
مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شده که :خانم سمانه حسینی کد
ملی 4220306498با دریافت مبلغ900000هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت
از شرکت خارج گردید و هیچگونه سهم و مسئولیتی در شرکت ندارد, .وخانم مریم
رستمی حسن آباد کد ملی  4220660615به آدرس یاسوج با دریافت مبلغ100000هزار
ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و هیچگونه سهم و
مسئولیتی در شرکت ندارد .درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال به مبلغ
یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
لیست شرکا بعد از ورود شریک جدید و افزایش سرمایه1- :آقای محمد جعفری دارای
990000ریال سهم الشرکه 2-آقای علی نظری دارای  10000ریال سهم الشرکه اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()924120

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  1399/04/25 - 139960318019002067هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای نویــد رحیمــی پــور نــاوان فرزنــد
ذبیــح اهلل بــه شــماره شناســنامه  121صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان و محوطــه
بــه مســاحت  111/50مترمربــع پــاك فرعــی  1504از  4اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاك
 49واقــع در قریــه شــکر دشــت بخــش  28گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای کریــم آزادی
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  1151 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول :
 99/05/19تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/06/02

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده
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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  1399/04/28 - 139960318019002132هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای علــی شــهبازیان فرزنــد ظهیــر بــه
شــماره شناســنامه  2757صــادره از تالــش در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه
بــه مســاحت ششــدانگی 205/27مترمربــع پــاك فرعــی  10245از  8اصلــی مفــروز و مجــزی شــده
از پــاك  590واقــع در قریــه طــوال رود بخــش  28گیــان خریــداری از مالکیــت مشــاعی خــود
متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز 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  1149 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول
 99/05/19 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/06/02

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده

5271

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  98/11/17 - 139860318018005795هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
ســنگر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای رمضانعلــی بــدر قاضیانــی فرزنــد عبدالحســین بــه
شــماره ملــی  6539639236در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت
 1346/78مترمربــع مجــزی شــده از پــاك  45فرعــی از ســنگ  24اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان بخــش
 12گیــان  ،کــه بــرای آن شــماره  491فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی آقــای
عبدالحســین بــدر قاضیانــی 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 خود
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  1153 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول 99/05/19 :
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/06/03

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی

5269

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  139960318012000729مورخــه 1399/03/20
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم شــهربانو
عباســی مردخــه فرزنــد محمــود شــماره شناســنامه  37صــادره از شــفت در شــش دانــگ یــک قطعــه
زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه و محوطــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  127/78متــر مربــع
پــاك  2502فرعــی مجــزی شــده از پــاك  312واقــع در قریــه قصبــه شــفت ســنگ اصلــی  21بخــش
 21گیــان خزیــداری از مالــک رســمی مســیب ســیمائی قصبــه 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 ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم ارائــه گواهیتقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صــدور
ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد  1010م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1399/05/05 :تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم 1399/05/19 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور

سند کمپانی خودروی سواری پژو  ۲۰۶مدل  ۱۳۸۴به رنگ خاکستری متالیک به
شماره موتور  ۱۰۱۳۰۸۴۰۰۸۶۳۴به شماره شاسی  ۱۰۸۰۹۵۸۲به شماره پالک  ۷۷ب
 ۸۱۲ایران  ۴۹به نام مریم پرکم مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد ....
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  ۹۹.۱۰۰۲۹۶۸مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۵
هیات اول /دوم .موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای .خانم .آیت اال خلیلی منصور آباد
فرزند الخاص بشماره شناسنامه  ۱۲صادره از بویر احمد در یک باب خانه /یک قطعه
زمین مزروعی/یک قطعه باغ به مساحت۷۱۷.۰۶
مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۷۰فرعی از  ۸۲۹اصلی،
واقع در تنگ سرخ
خریداری از مالک رسمی آقای /الخاص خلیلی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵
روز آگهی میشود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۹.۵.۱۹:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۹.۶.۵:
حسینفرخی
رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی

ســند کمپانــی وتسلســل اســناد خــودرو وانــت تیــپ مــزدا مــدل  1374بــه شــماره موتــور 219725وشــماره
شاســی  74600264وشــماره انتظامــی  591-81ب  28متعلــق بــه قــدرت اهلل رییســی فرادنبــه فرزنــد ولــی الــه
5281
مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
بــا عنایــت بــه مــاده  24قانــون امــور گمرکــی مهلــت قانونــی توقــف کاالی خودروهــای مشــروحه ذیــل
منقضــی گردیــده اســت لــذا بدینوســیله بــه مالــکان خــودرو ابــاغ میگــردد حداکثــر ظــرف مــدت  20روز از
تاریــخ درج ایــن آگهــی جهــت تعییــن تکلیــف آن اقــدام نمایــد در غیــر اینصــورت د راجــرای مــاده  33قانــون
امــور گمرکــی و  54آئیــن نامــه اجرایــی ان وفــق مقــررات نســبت بــه تحویــل خودروهــا بــه ســازمان جمــع آوری
و فــروش امــوال تملیکــی اقــدام خواهــد شــد .
ردیف

1
2
3

4

شماره قبض انبار

مشخصات فنی خودرو

مالک خودرو

99/2/1-239491

مرسدس بنز  S550پاک BJ890JB

آلیگا مراد اوغلی
( بیمه حکمت صبا )

99/2/9-239509

سواری بنز  S550پاک PP176LL

ناطق بابایو ( بیمه البرز )

99/2/11-239556

سواری بنز CLS500
پاک TT633TF

زامیل ایلچی ( بیمه
البرز )

99/1/25-240272

سواری بنز CLS550
پاک UW254WU

5013

آگهی تغییرات شرکت مهر آرش بویر سهامی خاص به شماره ثبت  746و شناسه ملی

 10680012326به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/15

تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :مهرداد غالمی به شماره ملی  4232011498و ناهید غالمی
به شماره ملی  4230155931و علی پناه غالمی به شماره ملی  4230346158به سمت

اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مهرداد غالمی به شماره
ملی  4232011498به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و ناهید غالمی به شماره

ملی  4230155931به سمت نایب رئیس هیات مدیره و علی پناه غالمی به شماره ملی
 4230346158به سمت اعضای اصلی هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند

و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و قراردادها و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ،

سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء مهرداد غالمی (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ) و
مهر شرکت معتبر است  -2 .علی مرتضوی به شماره ملی  4269880333به سمت بازرس
اصلی و علی موسوی پور قوام آباد سفلی به شماره ملی  4231922124به 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
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()922156

اگهی تصمیمات شرکت سها سم جنوب سهامی خاص به شماره ثبت
 1065و شناسه ملی 10680018773به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/04/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-1رویا استوی به شماره ملی  4250924904و ثریا استوی به شماره ملی
 4251109244و محسن استوی به شماره ملی  4250932990به سمت
اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2تیدا
بهرمند به شماره ملی  4251115589به سمت بازرس اصلی و سیده
ساره بزرگمهری به شماره ملی  4250058549به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3روزنامه 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 دهدشت ()922158

اگهی تصمیمات شرکت سها سم جنوب سهامی خاص به شماره ثبت
 1065و شناسه ملی  10680018773به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/04/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :رویا استوی به شماره ملی
 4250924904به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و ثریا استوی به
شماره ملی  4251109244به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن استوی
به شماره ملی  4250932990به سمت نائب رئیس هیئت 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
رویا استوی ( مدیر عامل وعضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است
 .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت
()922160

اوتار جیجاوادزه ( بیمه
البرز )

اداره کل گمرک آستارا 5280

اگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی مقاوم سازان خلیج فارس سهامی خاص به
شماره ثبت 5574و شناسه ملی  10680074363به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1398/12/12تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :به موضوع شرکت عالوه
بر موارد قبلی امور پیمانکاری در زمینه آب -راه -تاسیسات و تجهیزات-ساختمان-
برق -صنعت و معدن  -نفت و گاز(بجز اکتشاف و بهره برداری ) -ارتباطات  -کشاورزی
 واردات وصادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشورو پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق
اصالح می گردد 2- .محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان
بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله شهرک صنعتی بلکو  ،خیابان صنعت
شرقی  ،خیابان صنعت شرقی  ، 2پالک  ، 0طبقه همکف کد پستی 7591353579
تعیین 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 ()920653

اگهی تغییرات شرکت دیاکو عمران اروند سهامی خاص به شماره ثبت  9325و شناسه

ملی  14008007780به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ

 1398/05/14تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :حمید گلستان نژاد به شماره ملی 4231916594و

محسن جوکار حسن آباد شماره ملی 4220256725و محسن نرگسی تقی اباد به شماره
ملی 0872773574به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند

-2حمید گلستان نژاد به شماره ملی 4231916594به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

و محسن جوکار حسن آباد به شماره ملی 4220256725به سمت رئیس هیئت مدیره و

محسن نرگسی تقی آباد به شماره ملی 0872773574به 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 محسن جوکار حسن آباد (رئیس
هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است -3فرشاد اردشیری به شماره ملی 4240200008

به سمت بازرس اصلی و زینب کریم زاده به شماره ملی4230577321به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند-4روزنامه 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 ()922155

اگهی تغییرات شرکت حفار بتن زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت  4851و شناسه

ملی  10861141708به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ

 1398/07/16تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :علی گودرزی به شماره ملی 2392206058

و سمانه گودرزی به شماره ملی  2380078475و محمدرضا پورمختار به شماره ملی

 2298776229به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2

احسان آقاجری به شماره ملی  4220398244به سمت بازرس اصلی و مژگان آقاجری به

شماره ملی  4220029052به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
 -3علی گودرزی به شماره ملی  2392206058به سمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره

و سمانه گودرزی به شماره ملی  2380078475به سمت رئیس هیات مدیره و محمدرضا
پورمختاربه شماره ملی  2298776229به سمت نائب رئیس 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 علی گودرزی ( مدیرعامل و عضوء هیات مدیره )
و مهر شرکت معتبر است  -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 ()922162

نوبت دوم

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۹۹.۱۰۰۲۳۹۸مورخ ۱۳۹۹.۴.۵

هیات اول  /موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای محمد رضا کشکولی

فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه  ۴۵۸صادره از در یک باب خانه /یک قطعه

زمین مزروعی/یک قطعه باغ به مساحت ۱۰۰۸.۴۷مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز

و مجزی شده از پالک ۳۵۱فرعی از  ۸۳۱اصلی ،واقع در کاکان

خریداری از مالک رسمی آقای /رضا بازیار محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی میشود .در صورتی که اشخاص نسبت

به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم

نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
حسین فرخی

رئیس ثبت اسناد و امالک
سند و برگ سبز و قولنامه سواری پژو ۴۰۵مدل ۱۳۹۰شماره پالک ۲۹۲-۴۹ق۲۱

شماره موتور ۱۲۴۸۹۲۸۰۰۰۹شماره شاسی NAAM۰۱CA۹BR۵۶۰۲۹۸به نام

فرشاد پردل مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

سند کمپانی سواری شورولت مدل ۱۳۶۷رنگ کرم روغنی شماره پالک -۴۹

۷۵۷ج ۸۷شماره موتور  ۱۰۲۵GKD۲۳۳۲۱شماره شاسی  ۶۹D۵۳۱۶۳۲به نام سید

محمد جواد هاشمی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

اداره ثبت اسنادوامالك بندرگناوه
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي
فاقدسندرسمي اگهي موضوع ماده 3قانون ماده  13ايين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمان هاي فاقدسندرسمي

برابــرراي شــماره 139960324001001032مــورخ 99/4/8هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت
ثبتــي اراضــي وســاختمان هــاي فاقدسندرســمي مســتقردرواحدثبتي حــوزه ثبــت ملــك بندرگنــاوه تصرفــات
مالكانــه بالمعــارض متقاضــي خانــم طلعــت اســكندري فرزنداحمدبــه شــماره شناســنامه706كدملي
2391570244صــادره ازممســني رانســبت بــه ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت  296مترمربــع
درقســمتي ازپــالك  917اصلــي واقــع درامامــزاده گنــاوه خريــداري مــع الواســطه ازاقــاي كگلــي خانــم كاج
زاده وشــركامحرزگرديده اســت لذابــه منظوراطــالع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه  15روز اگهــي مــي
شــود درصورتــي كه اشــخاص نســبت بــه صدورســندمالكيت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــندمي توانندازتاريخ
انتشــاراولين اگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه اداره تســليم وپــس ازاخذرســيدظرف مــدت يــك مــاه
ازتاريــخ تســليم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايندبديهــي اســت درصــورت انقضــاي
مــدت مذكــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالكيت صادرخواهدشدصدورســندمالكيت مانــع
مراجعــه متضرربــه مراجعــه ذيصــالح قضايــي نمــي باشــد
تاريخ انتشار99/5/19تاريخ انتشارنوبت دوم -99/6/3م الف 261

محمدچهابداررئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان بوشهر
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آگهی مفقودی قرارداد

اصل قرار داد واگذاری زمین به تعاونی انبوه سازی مسکن سالم

به شماره قرارداد  ۸۸/۱۵۰۴۵مورخه  ۸۹/۷/۱۷موضوع قطعه زمین

شماره ۵واقع در فاز  ۲محله  ۳شهر جدید هشتگرد مفقود واز درجه
اعتبار ساقط می باشد

اگهی تغییرات شرکت مهندسی ارمغان کاوش فرخیانی سهامی خاص به شماره
ثبت  7617و شناسه ملی  14005220970به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1398/12/10تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :بهنام فرخیانی به
شماره ملی  4232193839و سید حسین برزین به شماره ملی  4231908583و
عنایت اهلل دستنبوی به شماره ملی  4251128028و مرضیه فرخیانی به شماره ملی
 4220372571به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
 2بهنام فرخیانی به شماره ملی  4232193839به سمت مدیر عامل و عضو هیاتمدیره وسید حسین برزین به شماره ملی  4231908583به سمت رئیس هیات مدیره
و عنایت اهلل دستنبوی به شماره ملی  4251128028به سمت نائب رئیس هیات مدیره
و مرضیه فرخیانی به شماره ملی  4220372571به 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 مرضیه فرخیانی (عضو
هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()922163

تاسیس شرکت سهامی خاص آرتا درخش افالک درتاریخ  1398/09/03به
شماره ثبت  9821به شناسه ملی  14008786299ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :کلیه امور پیمانکاری در زمینه :آب و راه -تاسیسات تجهیزات-
ساختمان -نفت و گاز( به جز اکتشافات  ،بهره برداری و استخراج) -ارتباطات-
صنعت و معدن -کشاورزی -برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان
کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله
دولت آباد  ،کوچه افشون  [ 4کرخه ]  ،بلوار سی متری شهدای دولت اباد  ،پالک
 ، 0طبقه همکف کدپستی  7591695745سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد 100
سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی
شماره  3005/716مورخ  1398/08/28نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید
چمران با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می
باشد اعضا هیئت مدیره آقای صمد سمیعی به شماره ملی 4220043675و به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم فاطمه سمیعی به شماره
ملی 4220687051و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2سال آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی 4230320787و به
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء یعقوب علیزاده همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای
مصطفی احمدزاده به شماره ملی  4220164189به سمت بازرس علی البدل به
مدت یک سال مالی آقای کرم راستگو گنجه به شماره ملی  4231771596به
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت
درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()922164

