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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  1400/05/20 - 140060318019002824هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی اختــر ســعادتی نــاوان فرزنــد طالــب بــه شــماره شناســنامه  31صــادره از تالش در ششــدانگ یک
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای مســکونی بــه مســاحت  330/57مترمربــع پــالک فرعــی  1018از  2اصلــی مفــروز و
مجــزی شــده از پــالک  187واقــع در قریــه مریــان بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســین آدم
پیــرا 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 اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ 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  907/517 .م الــف تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  1400/06/14 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/06/24

رئیس ثبت اسناد و امالک – 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

برگ سبز سواری پراید مدل ۱۳۸۳رنگ مشکی روغنی شماره پالک
۴۹-۷۱۱ب۱۲شماره موتور ۰۱۰۲۲۷۰۴شماره شاسی  S۱۴۱۲۲۸۳۴۰۰۹۹۴به نام
آیت اله جهان شاهی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

برابــر رای شــماره  1400/04/10 - 140060318019002076هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی نرگــس ســعدی فرزنــد حمدالــه بــه شــماره شناســنامه  74صــادره از تالــش در ششــدانگ
یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  300/03مترمربــع پــالک فرعــی  10531از  8اصلــی مفــروز و مجــزی شــده
از پــالک  5404واقــع در قریــه طــوالرود بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای عزیــز ثریایــی 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 اولین
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  907/541 .م الــف تاریــخ انتشــار
نوبــت اول  1400/06/24 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1400/07/07

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت و کارت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس مــدل  1376به رنــگ خاکســتری روغنی
بــه ش مــاره انتظامــی  486ص  78ایــران  46و شــماره موتــور  00023589و شــماره شاســی S1412275522040
2495
متعلــق بــه اقــای علــی فــالح عطاطلــب مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد

سند کمپانی و برگ سبز سواری پراید مدل ۱۳۸۲رنگ سفید شیری
روغنی شماره پالک ۷۳-۹۸۴ه۶۳شماره موتور ۰۰۵۴۱۷۳۶شماره شاسی
 S۱۴۱۲۲۸۲۹۹۸۱۱۳به نام ابوالقاسم شرفی مفقود گردیده و فاقد اعتبار
یباشد
م 

برگ سبز و کارت ماشین سواری اریزو  ۵تربو اتومات رنگ سفید روغنی
شماره پالک ۴۰-۸۶۲ط۴۲شماره موتور MVME4T15BARL012882
شماره شاسی  NATFCANH4M1022600به نام ناصر گروسی مفقود
گردیده و فاقد اعتبار می باشد

فقدان سند مالکیت 5/545
آگهی چون آقای غالمرضا کرمی چم بلبل فرزند علمدا ربه استناد یک برگ
استشهاد محلی که به امضای شهود و گواهی دفترخانه  56دوگنبدان رسیده
است که سند مالکیت یک باب خانه به پالک  545فرعی از  5اصلی واقع در
قطعه یک بخش پنج دوگنبدان که مورد ثبت ذیل شماره صفحهجلد به نام
آقای غالمرضا کرمی چم بلبل صادر و تسلیم گردیده است  .لذا مراتب به
استناد ماده ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی
یباشد از
انجام معامله نسبت به ملک یا وجود معامله سند مالکیت  791579م 
تاریخ نشر این آگهی ظرف ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مورد
معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد
واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثتی طبق مقررات اقدام
خواهد شد .
تاریخ انتشار1400/06/24 :
رییس ثبت گچساران
حسینقائدگیوی

هيات موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

مفقودی

ســند کمپانــی خــودروی ســواری کار سیســتم رنــو تیــپ  KOLEOS-ATمــدل  2017بــه رنــگ مشــکی
متالیــک بــه شــماره انتظامــی  783د  47ایــران  46و شــماره موتــور  2TRC707F011638و شــماره
شاســی  VF1RZG005HC258688متعلــق بــه اقــای صفــت الــه اصغــر پــور کلــورزی مفقــود و از درجــه
2496
اعتبــار ســاقط میباشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری کار سیســتم رنــو تیــپ  KOLEOS-ATمــدل  2017بــه رنــگ
مشــکی متالیــک بــه شــماره انتظامــی  783د  47ایــران  46و شــماره موتــور  2TRC707F011638و شــماره
شاســی  VF1RZG005HC258688متعلــق بــه اقــای صفــت الــه اصغــر پــور کلــورزی مفقــود و از درجــه
2497
اعتبــار ســاقط میباشــد

((آگهی احضار متهم))
بدینوسیله آقای ایمان امیدواری فرزند نصیب اله باکدملی ۴۲۴۰۳۸۳۶۰۹اهل
وساکن دهدشت مجهول المکان ابالغ می شود که جهت دفا ع از اتهام خویش
حسب مورد اتهام دائر برتقلب پرونده کالسه ۱۴۰۰۰۰۱۲۰۰۲۱۰۰۰۰۴۴مطروحه
درشعبه هیات بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان کهگیلویه تحت رسیدگی می
باشد وتاکنون احضاریه بواسطه مجهول المکان بودن محل اقامت ابالغ نگردیده
در اجرای ماده۳۴۴قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ وظرف مهلت()۳۰روزازتاریخ
انتشار این آگهی به شعبه مذکور مراجعه ودفاعیات خود را بیان نماید بدیهی
است در صورت عدم حضور پس از انقضا مهلت یکماهه ازتاریخ نشر اگهی وفق
مواد۴۰۶و۴۰۷قانون آئین دادرسی کیفری غیابا به اتهام فوق رسیدگی وتصمیم
قانونی اتخاذ خواهد شد
بازرگان
رئیس شعبه هیات بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان کهگیلویه
آگهی تغییرات شرکت چنگیز بویر سهامی خاص به شماره ثبت  619و شناسه ملی

 10861975419به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/15

تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آدرس شرکت به استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش
مرکزی  ،شهر تهران ،محله پونک  ،بلوار پارک  ،خیابان صفاریان طوسی  ،پالک  ، 3طبقه
همکف کدپستی  1469645341منتقل شود در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح

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

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1176900

هيات موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت 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
 ۱40060۳0627۱00۱۱06هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مشــهد
منطقــه پنــج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم
ام البنیــن اصغریــان مطلــق فرزنــد علــی اکبر در ششــدانگ
اعیــان یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  76/65متــر مربــع
قســمتی از پــالک  60اصلــی بخــش  9واقــع در پنــج تــن
 24دومیــن کوچه ســمت راســت پــالک  29اعیــان متعلق
بــه خــود متقاضــی و عرصــه موقوفــه کربالیی حســن دربان
و آقــا میــرزا محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱5روز 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  ۱400/06/08 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم
 ۱400/06/2۳ :م الــف 8۳0 :
حميد رضا افشار
رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد 2218
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  ۱400/0۳/05 – ۱40060۳۱8008000848هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک رودســر تصرفــات مالکانه
بالمعــارض ســید هــادی موســوی نیــا فرزنــد ســید احمد بــه شــماره شناســنامه  425صــادره از رودســر در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  428/6۱مترمربــع به شــماره پــالک  272فرعی قســمتی
از  6فرعــی از  65اصلــی واقــع در قریــه مردابســر بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی احمــد فقیــری رضــا
محلــه محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱5روز آگهــی می شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ 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  ۳88 .م الــف تاریــخ انتشــار
نوبــت اول  :روز دو شــنبه  ۱400/06/08تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز ســه شــنبه ۱400/06/2۳

1220

آگهی فقدان سند مالكيت

ســند مالکیــت چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالک 685فرعــی از ۱4و ۱5فرعــی از 29اصلــی بخــش 4جنوب شــرق
ذیــل ثبــت  598۳4صفحــه 6۱دفتــر جلــد 272بــه شــماره چاپــی ۱75082بــه نــام حســین زهرایــی محمدآبــادی
صــادر و تســلیم شــده اســت-2 .ســند مالکیــت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالک مذکــور ذیــل ثبــت 59440
صفحــه  ۳5۳دفتــر جلــد  268بــه شــماره چاپــی  ۱۳6۱8۱بــه نــام حســین زهرایــی محمدآبــادی صــادر و تســلیم
شــده اســت .ســپس مالــک بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود مدعــی فقــدان ســند بــه علــت ســهل انــگاری
گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی خــود را نمــوده کــه مراتــب باســتناد مــاده ۱20آئیــن نامــه اصالحی
قانــون ثبــت اعــالم میگــردد تــا هرکــس بنحــوی از انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معامالتــی
بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود ســند در نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 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 اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود اداره ثبت
المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد و ایــن آگهــی در یــک نوبــت بــه
شــرح ذیــل منتشــر خواهــد شــد.

شعبان عسگری -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین
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برابــر رای شــماره  ۱400/05/24 - ۱400۱۱44۱80۱9002900هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم شــهال ســالمی ریــک فرزنــد یونــس بــه شــماره
شناســنامه  4۳5صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 28۳/80
مترمربــع پــالک فرعــی  ۱2479از  9اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  257و  256متصــل بــه هــم
واقــع در قریــه ریــک بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای یونــس ســالمی ریــک محــرز
گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱5روز 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  .م الــف 907/502
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱400/06/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم  :مورخ ۱400/06/2۳

رئيس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده
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مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو ســواری هــاچ بــک تیــپ QUIK-MTمــدل  ۱۳99بــه شــماره انتظامــی
92۳ق 54ایــران 79بــه شــماره موتــور  M۱5/89567۱7و بــه شــماره شاســی  NAS84۱۱00L۱064227بــه نــام
فاطمــه آقابگلــو مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

قزوین

2484

مفقودی

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود کارا برتــر لیوســا درتاریــخ
 1400،06،20بــه شــماره ثبــت  500بــه شناســه ملــی 14010260740
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :مشــاوره حضــوری
و غیــر حضــوری بــه کســب و کارهــا و انتقــال دانــش فنــی و تکنولــوژی
بــه واحدهــای تولیــدی ،توزیعــی ،خدماتــی شــهری و روســتایی صنعتــی،
کشــاورزی و بازرگانــی ،گســترش آگاهــی بــا مشــاوره در زمینــه هــای
کارآفرینــی  ،رشــد و افزایــش شــناخت فــردی هــر یــک از اعضــای بنــگاه
هــا و ســازمان هــا ،مشــاوره و راهنمایــی ذهنــی و رفتــاری بــه کســب وکارها،
افزایــش ســالمت روانــی _ اجتماعــی و انگیــزه هریــک از اعضــای کســب
و کارهــا بــه وســیله برگــزاری ســمینار ،وبینــار و کارگاه هــای حضــوری و
اینترنتــی ،اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکتهای معتبــر داخلــی و خارجــی
،انعقــاد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،ایجــاد شــعب و
نمایندگــی در داخــل و خــارج کشــور ،اخــذ وام و اعتبــارات بــه صــورت ارزی
و ریالــی از کلیــه بانکهــای داخلــی و خارجــی ،شــرکت در کلیــه مناقصــات
،پیمانهــاو مزایــدت دولتــی و خصوصــی اعــم از داخلــی و بیــن و المللــی،
برگــزاری و شــرکت در کلیــه همایشــهاو ســمینارها و کنفرانســهای مختلــف
داخلــی و خارجــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع
ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی :
اســتان هرمــزگان  ،شهرســتان بشــاگرد  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر سردشــت،
محلــه سردشــت  ،خیابــان شــهرداری  ،کوچــه 9دی  ،پــالک  ، 0طبقــه
همکــف کدپســتی  7988169276ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت
اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک
از شــرکا آقــای حســن یــزدان پنــاه بــه شــماره ملــی  5860019378دارنــده
 700000ریــال ســهم الشــرکه آقــای مصطفــی یــزدان پنــاه بــه شــماره ملــی
 5860076398دارنــده  300000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره
آقــای حســن یــزدان پنــاه بــه شــماره ملــی  5860019378و بــه ســمت
مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مدت
نامحــدود آقــای مصطفــی یــزدان پنــاه بــه شــماره ملــی  5860076398و
بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق
امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ،
ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای
عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل و نائــب رئیــس هیئــت مدیــره متفقــا
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق
اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت
تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور
پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاسک (2507 )1192671
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  1400/05/24 - 140060318018002318هیــات 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 ســید عبــاس ابطحــی ســروندانی فرزنــد ســیدعلی بــه شــماره ملــی  6539414846در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و
محوطــه بــه مســاحت  1460/60مترمربــع مفــروز از پــالک  80فرعــی از ســنگ  8اصلــی واقــع در قریــه گیالونــدان بخــش 12
گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  126فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی (زارعیــن :ســید احمــد و ســید
علــی و ســیده نــگار ابطحــی ســروندانی و بانــو ســلطان حســین زاده) محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتب
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 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  .م الــف 1589
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/06/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم  :مورخ 1400/06/24

کفیل ثبت اسناد و امالک سنگر– علی پاکدل

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری ســایپا  ۱۳2SEبــه شــماره انتظامــی ۱8۳ط ۱6ایــران  85به شــماره
موتــور  M۱۳/6۳7404۱شــماره شاســی  NAS42۱۱00 K۱26۳975مــدل  ۱۳98برنــگ ســفید-روغنی بنــام
2490
مهدی عارف مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

2233

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مــدرک تحصیلــی اینجانــب مریــم اصفهانــی فرزنــد رئــوف ش ش  28کــد ملــی  0943250331صــادره از مشــهد در
مقطــع تحصیلــی کارشناســی رشــته آمــوزش ابتدایــی صــادره از واحــد دانشــگاهی مشــهد بــا شــماره 151841و تاریــخ
 1395/08/05مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار مــی باشــد.از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه آدرس  :مشــهد،
دانشــگاه آزاد اســالمی – قاســم آبــاد -چهــارراه اســتاد یوســفی –پردیــس دانشــگاه -اداره دانــش آموختــگان ارســال نمایند.

2504

مشهد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پرایــد بــه شــماره انتظامــی 148ب 61ایــران  95بــه شــماره موتــور
 2834962و شــماره شاســی  S1412288220787مــدل  1388بنــام خدایــار خطیبــی مقــدم مفقــود و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(زابل)

آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آئیــن نامــه
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره
 ۱40060۳0627۱00۱۳۱0هیــات 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 اقــای
ســید صــادق موســوی اصیــل فرزنــد ســید موســی در
ششــدانگ اعیــان یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 25۱/24
متــر مربــع قســمتی از پــالک  49اصلــی بخــش  9واقــع در
خیابــان آوینــی بیــن شــفیعی  ۳0و ۳2پــالک  ۳82اعیــان
متعلــق بــه خــود متقاضــی و عرصــه موقوفــه میــرزا محمــد
محســن رضــوی ( حصــه اخالقــی مفــرد ) محــرز گردیــده
اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به
فاصلــه  ۱5روز 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 مدت یــک مــاه از تاریخ 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 صادر
خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  ۱400/06/08 :تاریخ
انتشــار نوبــت دوم  ۱400/06/2۳ :م الــف 828 :
حميد رضا افشار
رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد 2217

رئيس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

آگهی

2509

آگهی تغییرات شرکت عمران فاطر زاگرس سهامی خاص به شماره
ثبت  9606و شناسه ملی  14008495105به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1400/01/29تغییرات ذیل اتخاذ
شد  :مرکز اصلی شرکت از استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان
یاسوج به استان تهران  ،شهرستان رباط کریم  ،بخش مرکزی  ،شهر
شهرجدیدپرند ،محله پرند (شمال فار ، )2خیابان نرگس  ،کوچه نرگس
 ، 4پالک  ، 3طبقه اول کد پستی  3761365687تعیین 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
غیرتجارییاسوج
()1162377

اگهی تغییرات شرکت عمران فاطر زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت  9606و

شناسه ملی  14008495105به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/06/10تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :عباس حاجی احمدی فومنی به شماره

ملی  2668042364و حسین زارع باروق به شماره ملی  2972056515و نسرین یاری
گل به شماره ملی  2960289692به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال
تعیین گردیدند  -2حسین زارع باروق به شماره ملی  2972056515به سمت رئیس
هیئت مدیره و عباس حاجی احمدی فومنی به شماره ملی  2668042364به سمت
مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره و نسرین یاری گل به شماره ملی 2960289692

به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه
قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،برات و اوراق بهادار و

نامه های اداری با امضاء حسین زارع باروق (رئیس هیئت مدیره) به همراه مهر شرکت
دارای اعتبار است-3 .علی پاشائی با شماره ملی  2972061209به عنوان بازرس اصلی
و افشین شمسی سیار با شماره ملی  3874679349به عنوان 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 ()1162378

آگهی تصمیمات شرکت قالت سازه گجستان سهامی خاص به شماره ثبت
 8772و شناسه ملی  14007320578به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه مورخ  1399/02/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :رضا ثنائی فر به شماره
ملی 1754150500و سعادت بژندی به شماره ملی 4220365362و طیبه بژندی به
شماره ملی  4220487085به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  -2رضا ثنائی فر به شماره ملی  1754150500به سمت مدیر عامل
و عضو هیات مدیره و سعادت بژندی به شماره ملی  422365362به سمت رئیس
هیات مدیره و طیبه بژندی به شماره ملی 4220487085به 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
سعادت بژندی ( رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبراست  -3فاطمه غفاری
اصل شماره ملی  6000054556به سمت بازرس اصلی و عبدالکریم غفاری اصل
به شماره ملی 6009937345به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی
انتخاب شدند -4روزنامه 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 ()1162383

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 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

برابــر رای شــماره  140060319078005414هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو کرمــان تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای حســین عســکرپور کبیــر فرزنــد محمدابراهیــم بشــماره شناســنامه  3120016675صادره
از بافــت در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  173/2مترمربــع تحــت پــالک  328فرعــی از  2785اصلــی
بخــش 3کرمــان واقــع در شــرف آبــاد خیابــان امــام رضــا(ع) کوچــه  3خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای
حســن ایرانمنــش 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.
م.الف 696
تاریخ انتشار نوبت اول1400/06 /24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07 /07 :

محمود مهدی زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک
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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  1400/05/09 - 140060318018002126هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی حمیــر رضــا داودی رودبــرده فرزنــد اســمعیل بــه شــماره ملــی  0065604695در ششــدانگ یک
بــاب خانــه و محوطــه و اعیــان دیگــر بــه مســاحت  387/20مترمربــع مفــروز از پــالک  174فرعــی از ســنگ  8اصلــی
واقــع در قریــه گلــه پردســربخش  4گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  417فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری
از مالــک رســمی 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 اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید ظــرف مدت
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  .م الــف 1591
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/06/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم  :مورخ 1400/06/24

رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر– علی نصرتی
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1400/05/17 – 13996031802000444هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی خانــم جهــان آقــا جــان زاده قاســم آبــاد فرزنــد محمــد حســین بــه شــماره شناســنامه  4صــادره
از رودســر و کدملــی  2691384861بصــورت شــش دانــگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  462/33مترمربــع
بــه شــماره پــالک  683فرعــی در قســمتی ازقطعــه  1393از 69ســنگ  222اصلــی واقــع در قریــه قاســم آبــاد علیــا
بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اداره کل امــوال و امــالک اســتان گیــالن 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 مدت مذکــور و عــدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز سه شنبه  1400/6/9تاریخ انتشار نوبت دوم  :روز چهار شنبه 1400/6/24

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – علی نصرتی م الف 386

2250

آگهی فقدان سند مالکیت

خانــم شــیدا ســواد کوهــی باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و گواهــی دفتــر اســناد رســمی
شــماره  49زاهــدان رســیده مدعــی اســت که ســند مالکیــت -990159الــف  96ششــدانگ خانــه پــالک -22414/4244
اصلــی واقــع در بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان بلــوار بهداشــت بهداشــت  18پوریــای  2مــورد ثبــت ذیــل دفتــر
الکترونیکــی  139620322001017283بعلــت اســباب کشــی از بیــن رفتــه درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی
نمــوده لــذا مراتــب باســتناد تبصــره یــک مــاده  120آئیــن نامــه ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچه کســی
مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم مــی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن اگهــی
ظــرف  10روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت
نماینــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض
اصــل ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد

حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

2508

آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت ششــدانگ یــک واحــد آپارتمــان مســکونی بــه شــماره قطعــه 1تفکیکــی و مســاحت 71/84مترمربــع
تحــت پــالک  18107فرعــی از 17068فرعــی از -36اصلــی بخــش 5قزویــن ،ذیــل شــماره ثبــت 103320صفحــه54
دفتــر جلــد 623و شــماره چاپــی  598604ســری ج ســال 91بــه نــام آقــای احســان حیدرپــور صــادر و تســلیم گردیده
اســت و بــه موجــب ســند رهنــی بــه شــماره 36375مــورخ  1392/06/02دفتــر 45قزویــن بــه نفــع بانــک مســکن
شــعبه فردوســی قزویــن در رهــن مــی باشــد حــال مالــک بــا ارائه دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود بــه وارده 68008560
مــورخ  1400/04/08مدعــی فقــدان ســند بــه علــت ســهل انــگاری گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنی
خــود را نمــوده کــه مراتــب باســتناد مــاده 120آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اعــالم میگــردد تــا هرکــس بنحــوی
از انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معامالتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود ســند نــزد خــود
باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصل ســند
مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در صــورت
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی
تســلیم خواهــد کــرد و ایــن آگهــی در یــک نوبــت بــه شــرح ذیــل منتشــر خواهــد شــد.

علی شهسواری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2قزوین

2510

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد سیســتم ســایپا تیــپ  CNGتیبــا مــدل  1398بــه
رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامــی  592ق  23ایــران  76و شــماره موتــور  M15/8728950و شــماره شاســی
2512
 NAS812100K5834653مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری هیونــدای جنســیس  3800کوپــه اتوماتیــک بــه شــماره انتظامــی  648ط 19
ایــران  76و شــماره شاســی  KMHHU61HBAU036199و شــماره موتــور  674468متعلــق بــه اقــای ابراهیــم
2513
رضــوان پــور خطبــه ســرا مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهی تغییرات شرکت فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان سهامی
خاص به شماره ثبت  2399و شناسه ملی  10680080818به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/03/04تصمیمات ذیل اتخاذ

شد  :اسداله افشین به شماره ملی  4251015142به سمت مدیرعامل
و رییس هیئت مدیره و معصومه افشین به شماره ملی 4251198271
به سمت نایب رییس هیئت مدیره و قدرت افشین به شماره ملی
 4250125122به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب
شدند .حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی
از قبیل چک ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضای اسداله افشین
(مدیرعامل و رییس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری دهدشت
()1170783

آگهی تصمیمات شرکت فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان سهامی
خاص به شماره ثبت  2399و شناسه ملی  10680080818به استناد

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/03/03تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  -1:اسداله افشین به شماره ملی ،4251015142معصومه
افشین به شماره ملی  4251198271و قدرت افشین به شماره ملی
 4250125122به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب
شدند  -2سیده فرزانه گنجی به شماره ملی  4240132045به سمت
بازرس اصلی و آقای یاسین فیاض بخش به شماره ملی 6009954411
به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3
روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت /موسسه
فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دهدشت ()1170784

آگهی تصمیمات شرکت فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان سهامی
خاص به شماره ثبت  2399و شناسه ملی  10680080818به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/03/03تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  -1:اسداله افشین به شماره ملی ،4251015142معصومه

افشین به شماره ملی  4251198271و قدرت افشین به شماره ملی
 4250125122به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب
شدند  -2سیده فرزانه گنجی به شماره ملی  4240132045به سمت
بازرس اصلی و آقای یاسین فیاض بخش به شماره ملی 6009954411
به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3
روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت /موسسه
فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دهدشت ()1170784

