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شنبه  31 /اردیبهشت  / 1401شماره 5099
آگهي فقدان سند مالكيت واقع در بخش٢٦فارس یاسوج
احتراما آقای محمد رضا اسکندری فرزند اردشیر به شماره شناسنامه
1803صادره ازبویراحمد با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از دفتر خانه
اسناد رسمی شماره 54یاسوج ويك برگ تقاضاي كتبي مدعي هستند كه سند
مالكيت ششدانگ يك باب اپارتمان (طبق سند )به مساحت 98.57مترمربع
به پالک 1.5678به شماره چاپی 253748سری الف سال 99دفترالکترونیک
139920320001007758تاریخ ثبت 10.9.99به ثبت رسیده و سند مالکیت آن
بعلت جابه جایی مفقود گردیده است .لذا مراتب طبق اصالحيه تبصره يك
اصالحي ماده ١٢٠آئين نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم يك نوبت آگهي
ميشود كه هركس مدعي انجام معامله ويا وجود سند مالكيت فوق الذكر نزد
خود ميباشد ميتواند ظرف مدت ١٠روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود
را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله را به اين اداره تسليم نمايد.
وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي به اين اداره واصل نشودو يا در صورت
اعتراض اصل سند مالکيت ارائه نگردد اداره ثبت المثني سند مالكيت پالك
مذكور را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد نمود.
حسين فرخي-رئيس ثبت اسناد و امالك ياسوج
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برگ سبز وانت پیکان مدل ۱۳۸۷رنگ سفید روغنی شماره پالک
۲۹۶ب ۸۸ایران ۴۸شماره موتور ۱۱۴۸۷۰۶۰۳۵۴شماره شاسی
 NAAA36AA49G806773به نام مرضیه حاجتی کتج مفقود گردیده و
فاقد اعتبار می باشد

مدرک پایان تحصیالت اینجانب لیال جمشیدی فرزند ظفربه شماره
شناسنامه۵۱۰۱به شماره ملی ۴۲۵۰۰۵۰۷۹۳به سریال۴۳/۲۲۲۸۳در مقطع
کارشناسی رشته الهیات فقه حقوق صادره از واحد دانشگاه ازاد گچساران
مفقود واز درجه اعتبار ساقط است از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به
نشانی گچساران پانصد دستگاه شهرک نفت دانشگاه ازاد اسالمی گچساران
ارسال نما ید
آگهي فقدان سند مالكيت واقع در بخش٢٦فارس یاسوج
احتراما آقای امین انداده فرزند اله قلی به شماره شناسنامه 341صادره
ازبویراحمد با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از دفتر خانه اسناد
رسمی شماره 15یاسوج ويك برگ تقاضاي كتبي مدعي هستند كه سند
مالكيت ششدانگ يك باب خانه (طبق سند )به مساحت 216مترمربع به
پالک 612.809به شماره چاپی  0338749سری الف 16.سال88دفتر251
صفحه  216تاریخ ثبت  88/11/28به ثبت رسیده و سند مالکیت آن بعلت
جابه جایی مفقود گردیده است ضمنا ملک مذکور بموجب دستور شماره
 9210117415001079تاریخ  92/11/21قاضی محترم شعبه اول اجرای احکام
دادگاه عمومی حقوقی یاسوج بمبلغ  460.174.646ریال باز داشت می باشد.
لذا مراتب طبق اصالحيه تبصره يك اصالحي ماده ١٢٠آئين نامه قانون ثبت
جهت اطالع عموم يك نوبت آگهي ميشود كه هركس مدعي انجام معامله ويا
وجود سند مالكيت فوق الذكر نزد خود ميباشد ميتواند ظرف مدت ١٠روز از
تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه
معامله را به اين اداره تسليم نمايد.وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي به اين
اداره واصل نشودو يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت ارائه نگردد اداره
ثبت المثني سند مالكيت پالك مذكور را طبق مقررات صادر و به متقاضي
تسليم خواهد نمود.
حسين فرخي-رئيس ثبت اسناد و امالك ياسوج
اگهی فقدان سند مالکیت بخش  ۶کهگیلویه دهدشت
خانم سیده اکرم راد باتسلیم  ۲برگ استشهادیه گواهی شده
ازطرف دفترخانه ۴۵دهدشت ویک برگ تقاضای کتبی مدعی است
که یک جلد سند مالکیت ششدانگ پالک ۳۱.۴۰۳۸ذیل شماره دفتر
الکترونیکی۱۳۹۸۲۰۳۲۰۰۰۳۰۰۱۸۷۹به سریال۷۹۸۶۰۳ب۹۷به نام مشارالیها
ثبت وصادر شده است وبه علت جابجائی مفقود شده و نامبرده تقاضای صدور
سند مالکیت المثنی پالک مذکور رانموده است ومورد ثبت در رهن بانک
مسکن دهدشت می باشد علیهذادراجرای ماده  ۱۲۰آئین نامه ثبت وتبصره
یک اصالحی ماده ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت ودر یکی از
جراید آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام
داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روزپس از انتشاراین
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا
خالصه معامله تسلیم نماید واگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید ویا در صورت
اعتراض اصل سند ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت راطبق مقررات
صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد
تاریخانتشار۱۴۰۱.۲.۲۸
موسوی اصل
رئیس ثبت اسناد وامالک دهدشت

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود دهنــاد ســازه راهیــن درتاریــخ
 1401،02،18بــه شــماره ثبــت  3547بــه شناســه ملــی 14011115453
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت -1:انجــام فعالیــت
هــای فنــی و مهندســی  ،مدیریــت  ،طراحــی ،مشــاوره ،نظــارت  ،محاســبه
 ،کنتــرل پــی  ،اجــرا و پیــاده ســازی  ،پیمانــکاری  ،و مفاطعــه کاری ،انجــام
امــور نقشــه بــرداری و تهیــه و اجــرای نقشــه هــا و توپوگرافــی مســطعانی ،
نوســازی و بــاز ســازی  ،عملیــات خــاک بــرداری و خــاک ریــزی  ،توســعه
و پشــتیبانی  ،ســاخت و نصــب  ،تجهیــز و راه انــدازی  ،مونتــاژ و بهــره
بــرداری  ،تعمیــر و نگهــداری  ،کنتــرل و ایمنــی بــه منظــور پــروژه هــای
مهندســی و غیــر مهندســی اعــم از ابنیــه ،ســازه و ســیویل جهــت ارائــه
انــرژی هــای تجدیــد پذیــر کنتــرل عمرانــی ( شــهرک  ،مجتمــع  ،آپارتمــان
 ،انبــوه  ،راه و جــاده ،ســد  ،پــل و ســاختمان همگــی ســازی )و ســایر ســازه
هــای بتونــی و فلــزی و نیــز اکتشــاف و اســتخراج معــدن )بــه اســتثنای
اکتشــاف و اســتخراج و بهــره بــرداری از معــادن نفــت و گاز و پتروشــیمی
و انجــام عملیــات و فعالیــت هــای باالدســتی و حاکمیتــی نفــت و گاز و
پتروشــیمی )،شــن و ماســه و هــم چنیــن شستشــو .و دانــه بنــدی و هــر
گونــه تاسیســات خدماتــی و مکانیزاســیون دســتگاه هــا و تهیــه و تامیــن
ماشــین آالت جهــت اجــرای طــرح هــای مشــابه بــه منظــور انعقــاد قــرارداد
یــا اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی و هــم چنیــن صــادرات و واردات و اخــذ
وام و تســهیالت بــه صــورت ارزی و ریالــی از کلیــه بانــک هــا و موسســات
مالــی معتبــر و حضــور در مزایــده هــا ،مناقصــه هــا و نمایشــگاه هــای داخلــی
و بیــن المللــی و اجــاد شــعب و نمایندگــی در سراســر کشــور جهــت تحقــق
اهــداف شــرکت  .درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع
ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی :
اســتان مازنــدران  ،شهرســتان تنکابــن  ،بخــش خــرم آبــاد  ،دهســتان بلــده
شــرقی  ،روســتا بهکلــه ،محلــه نــدارد  ،خیابــان شــهید ثابــت  ،خیابــان اصلــی
 ،پــالک  ، 0طبقــه اول کدپســتی  4684411642ســرمایه شــخصیت حقوقــی
عبــارت اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر
یــک از شــرکا آقــای ســید ســجاد کالنتریــان بــه شــماره ملــی 2219865746
دارنــده  250000ریــال ســهم الشــرکه آقــای عظیــم محرمــی میانکــوه بــه
شــماره ملــی  2631548175دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه آقــای
رحیــم محرمــی میانکــوه بــه شــماره ملــی  2631588223دارنــده 250000
ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای ســید ســجاد کالنتریــان بــه
شــماره ملــی  2219865746بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه
مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود
آقــای عظیــم محرمــی میانکــوه بــه شــماره ملــی  2631548175بــه ســمت
عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت رئیــس هیئــت
مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای رحیــم محرمــی میانکــوه بــه شــماره ملــی
 2631588223بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو
اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق
و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ـ ســفته ـ بــروات ـ
قراردادهــا عقــود اســالمی بــا امضــای رئیــس هیئــت مدیــره (آقــای عظیــم
محرمــی میانکــوه بــه شــماره ملــی  )2631548175همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر مــی باشــد واوراق عــادی ونامــه هــای اداری بــا امضــای رئیــس هیئــت
مدیــره همــراه بــا مهرشــرکت دارای اعتبارخواهــد بــود .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 مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
(6146 )1319672
مفقودی

بــرگ ســبز خــودروی ســواری پــزو پــارس بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل  1390بشــماره انتظامــی
 389س  45ایــران  56و شــماره شاســی  NAAN21CA6BK449876و شــماره موتــور 12489334306
6129
متعلــق بــه اقــای داریــوش اقــا جانــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

اینجانــب داریــوش آقــا جانــی مالــک خــودروی پــژو پــارس شــماره شاســی NAAN21CA6BK449876
و شــماره موتــور  12489334306بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور
را نمــوده ام لــذا چنانچــه هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی
ســازمان فــروش شــرکت ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک
پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه  1مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق
6130
ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد

آگهی

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص اکســین شــار ورنــا درتاریــخ 1401،02،19
بــه شــماره ثبــت  54358بــه شناســه ملــی  14011119968ثبــت و امضــا
ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع
عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :امــور پیمانــکار مربوطــه بــه تولیــد ،
توزیــع و انتقــال نیــرو اعــم از نیروگاههــا  ،شــبکه هــای بــرق و تاسیســات برقــی
 ،پســتهای توزیــع و الکترونیــک  ،سیســتم هــای کنتــرل بــرق و ابــزار دقیــق ،
تامیــن  ،طراحــی و تولیــد کلیــه قطعــات و تجهیــزات مرتبــط بــا صنعــت بــرق ،
طراحــی و اجــرای تابلــو هــای بــرق  ،اتوماســیون ،هوشمندســازی اماکن،طراحــی
و ســاخت انــواع مــدارات الکترونیک،کالیبراســیون تجهیــزات آزمایشــگاهی،اخذ
و اعطــای نمایندگــی شــرکتهای معتبــر داخلــی و خارجــی ،انعقــاد قــرارداد بــا
کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،ایجــاد شــعب و نمایندگــی در داخــل و خارج
کشــور ،اخــذ وام و اعتبــارات بــه صــورت ارزی و ریالــی از کلیــه بانکهــای داخلــی
و خارجــی ،شــرکت در کلیــه مناقصــات ،پیمانهــاو مزایــدات دولتــی و خصوصــی
اعــم از داخلــی و بیــن المللی،افتتــاح حســاب در کلیــه بانــک هــا و موسســات
اعتبــاری دولتــی و خصوصــی ،شــرکت در کلیــه همایــش هــای 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 خوزســتان ،
شهرســتان اهــواز  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر اهــواز ،محلــه ســپیدار  ،بلــوار انصــار
 ،خیابــان  ، 35پــالک  ، 55طبقــه اول کدپســتی  6177753796ســرمایه
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی منقســم بــه
 100ســهم  10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 350000
ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  44261401289مــورخ
 1401،01،30نــزد بانــک بانــک آینــده شــعبه اهــواز طالقانــی بــا کــد 4426
پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا
هیئــت مدیــره آقــای علــی مظفــری بــه شــماره ملــی  1741675081بــه ســمت
عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مدت
 2ســال خانــم نرگــس نوابــی پــور بــه شــماره ملــی  1742420958بــه ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم فاطمــه شــفیعی بــازار نــوی بــه
شــماره ملــی  1850279268بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت
 2ســال 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 بــه تنهایــی همــراه با مهر شــرکت
معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامل  :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای امید
اســکندریا بــه شــماره ملــی  1960310186بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه
مــدت  1ســال آقــای علیرضــا محبتیــان بــه شــماره ملــی  5270039151بــه
ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت  1ســال 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 خوزستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
(6142 )1320329

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  1401/01/07 - 140160318018000056هیــات 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 آریــان اصالنــی فرزنــد محمــد رضــا بــه شــماره ملــی 0151491925در ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی و محوطــه بــه مســاحت  342/14مترمربــع کاربــری مســکونی و وجود حقــوق ارتفاقی
مجــزی شــده از پــالک  38فرعــی از ســنگ  20اصلــی واقــع در قریــه شهرســتان بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای
آن شــماره  667فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی تقــی وطنــی 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
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1401/02/31 :تاریــخ
انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1401/03/17

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی کاظمی پاکدل 6123

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) ،ســند کمپانــی و کارت مشــخصات موتــور ســیکلت تیــپ هوندا بــه شــماره انتظامی
 67371ایــران  821بــه شــماره موتــور  1048556و شــماره تنــه  9061222مــدل  1397برنــگ مشــکی بنــام
عبدالصمــد ریگــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(زاهدان)

6144

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری ســایپا تیبــا بــه شــماره انتظامــی 785ص 65ایــران  85بــه شــماره
موتــور  M15/8824595و شــماره شاســی  NAS811100K5858721مــدل  1398برنــگ ســفید-روغنی بنــام
ســمیه دژبــان مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(زاهدان) 6145

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص پیشــگامان نویــن اندیشــه چنــار
درتاریــخ  1399،02،01بــه شــماره ثبــت  22300بــه شناســه ملــی
 14009086860ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده که خالصه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع
فعالیــت :عملیــات ســاخت در امــور عمرانــی از قبیــل احداث ســاختمان
و راه و یــا شــبکه هــای آب رســانی ارائــه خدمــات راجــع بــه آب رســانی
و گاز رســانی و یــا بــرق رســانی فعالیــت نظــام مهندســی و طراحــی
پــروژه هــای و ســد ســازی و امثــال آن تصــدی بــه فعالیــت خدماتــی و
نظافتــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربط
مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی :
اســتان گیــالن  ،شهرســتان رشــت  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر رشــت،
باهنــر(آب و بــرق)  ،کوچــه دلــدار  ،بــن بســت یازدهم-بــن (( عبــاس
خصالــی ))  ،پــالک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی 4198613596
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  30000000ریــال
نقــدی منقســم بــه  100ســهم  300000ریالــی تعــداد  100ســهم
آن بــا نــام عــادی مبلــغ  10500000ریــال توســط موسســین طــی
گواهــی بانکــی شــماره  218مــورخ  1398،08،11نــزد بانــک بانــک
ملــی شــعبه بلــوار امــام رشــت بــا کــد  3717پرداخــت گردیــده اســت
والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره
خانــم فاطمــه دولتــی چنــاری بــه شــماره ملــی  2650144866و بــه
ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای علــی دولتــی
چنــاری بــه شــماره ملــی  2650185457و بــه ســمت عضــو هیئــت
مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال
خانــم محدثــه فرخــی رشــته رودی بــه شــماره ملــی  2650228751و
بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای رضــا
دولتــی چنــاری بــه شــماره ملــی  2960488822و بــه ســمت رئیــس
هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال 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 رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان
آقــای نقــی هاشــمی کنارســری بــه شــماره ملــی  2594755982بــه
ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای رضــا آذرشــب
بــه شــماره ملــی  4160395147بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه
مــدت یــک ســال مالــی 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 گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت (6156)1320480
مفقودی
شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) ،ســند کارخانــه و کارت مشــخصات خــودرو ســواری ســمند به شــماره انتظامی
152ع 11ایــران  85بــه شــماره موتــور  12483049958و شــماره شاســی  82216922مــدل  1383بــه رنــگ زرد
بنــام حمیدرضــا پودینــه مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
6149
مفقودی
شناســنامه مالکیــت ،ســند کارخانــه و کارت مشــخصات خــودرو پــژو  405به شــماره انتظامــی 124ع 32ایــران 12
بــه شــماره موتــور  22527911107و شــماره شاســی  79312711مــدل  1379بــه رنــگ زرد بنــام محمــد عمرانی
6150
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
مفقودی
شناســنامه مالکیــت ،ســند کارخانــه و کارت مشــخصات خــودرو پــژو  ROAبــه شــماره انتظامــی 623ت 16ایــران
 85بــه شــماره موتــور  11686022883شــماره شاســی  61351775مــدل 1386برنــگ زرد خورشــیدی بــا نــوار
شــطرنجی مشــکی بنــام صــادق مقــدم فــرد مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
6151
مفقودی
شناســنامه مالکیــت ،ســند کارخانــه و کارت مشــخصات خــودرو پرایــد بــه شــماره انتظامــی 636ت 23ایــران  85به
شــماره موتــور  1569694و شــماره شاســی  1412285872676مــدل  1385برنــگ زرد خورشــیدی بنــام محمــد
رنجبــر نــوری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
6152
مفقودی
شناســنامه مالکیــت ،ســند کارخانــه و کارت مشــخصات خــودرو پیــکان بــه شــماره انتظامــی 538ت 13ایــران
 85بــه شــماره موتــور  11283139426و شــماره شاســی  83528388مــدل  1383برنــگ زرد خورشــیدی بنــام
عبــاس صیــاد اربابــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
6153
مفقودی
شناســنامه مالکیــت ،ســند کارخانــه و کارت مشــخصات خــودرو دوو ســی یلــو بــه شــماره انتظامــی 149ع 16ایران
 85بــه شــماره موتــور  855639شــماره شاســی  80165037706مــدل  1381برنــگ زرد خورشــیدی بنــام علیرضا
نــادری فــر مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
6154

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  1400/11/30 - 140160318018005144هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی ســرور مهــری پشــته فرزنــد یعقــوب بــه شــماره ملــی 2659034907در ســه دانــگ مشــاع ا
ز ششــدانگ یــک بابخانــه و محوطــه بــه مســاحت  2064مترمربــع کــه مقــدار  1845/58متــر مربــع ان کاربــری
مســکونی و مابقــی در حریــم کوچــه  6متــری قــرار دارد مجــزی شــده از پــالک  23فرعــی از ســنگ  1اصلــی واقــع
در قریــه طالــم ســه شــنبه بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  785فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری
از مالــک رســمی غالمعلــی یزدانــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله
 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 خواهد
شــد  .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1401/02/31 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1401/03/07

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی کاظمی پاکدل 6124

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  1400/11/30 - 140160318018005142هیــات 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 محمــد مهــری پشــته فرزنــد فتحعلــی بــه شــماره ملــی 2659033315در ســه دانــگ
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  2064مترمربــع کــه مقــدار  1845/58متــر مربــع ان
بــا کاربــری مســکونی و مابقــی در حریــم کوچــه  6متــری قــرار دارد مجــزی شــده از پــالک  23فرعــی از ســنگ
 1اصلــی واقــع در قریــه طالــم ســه شــنبه بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  785فرعــی در نظــر گرفتــه
شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی غالمعلــی یزدانــی 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 متقاضی
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 به مراجــع قضایی
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکیت
صــادر خواهــد شــد  .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1401/02/31 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1401/03/17

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی کاظمی پاکدل 6125

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  1400/12/16 - 140060318018005430هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی مریــم رهبــر زارع فرزنــد صفــر علــی بــه شــماره ملــی 0321296273در ششــدانگ یــک بــاب
بنــای احداثــی و محوطــه بــه مســاحت  495/05مترمربــع کاربــری مســکونی مجــزی شــده از پــالک  21فرعــی
از ســنگ  3اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  3127فرعــی در نظــر گرفتــه شــده ،
خریــداری از مالــک رســمی تقــی فرهــودی 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 الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1401/02/31 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1401/03/17

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی کاظمی پاکدل6128

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چــون تحدیــد حــدود شــشدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه پــالک 23فرعــی از  -35اصلــی واقــع در بخش4-جنــوب غــرب
قزویــن بــه علــت عــدم حضــور مالــک بــه عمــل نیامــده و عمــل تبصــره ذیــل مــاده 15قانــون ثبت نیز میســور نیســت
لــذا بنــا بــه تقاضــای وراث اصغــر عظیمــی مالــک شــشدانگ کــه عبارتنــد از :قاســم ،ســعید ،جــواد ،امیــر ،محســن،
فاطمــه و مریــم شــهرت همگــی عظیمــی و زهــره ،زهــرا و مهــدی شــهرت همگــی جاهــد تحدیــد حــدود پــالک فــوق
در روز دوشــنبه مــورخ  1401/3/30ســاعت 10صبــح بــه وســیله نماینــده و نقشــهبردار ایــن اداره در محــل وقــوع
ملــک بــه عمــل خواهــد آمــد .بدینوســیله بــه مالکیــن مجــاور اخطــار مــی شــود کــه در روز و ســاعت مقــرر در آگهــی
در محــل حضــور بــه هــم رســانند مجاوریــن معتــرض کــه در محــل حضــور نداشــته باشــند میتواننــد طبــق مــاده20
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت جلســه تحدیــدی لغایــت ســی روز اعتــراض کتبــی خــود را به ایــن اداره تســلیم
و ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تنظیــم نمایــد در
غیــر ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیم
دادخواســت را دریافــت و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد .بــا ارائــه گواهــی مزبــور ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض
عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار1401/2/31 :

شعبان عسگری -رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قزوین 6143

ســند و برگ ســبز موتورســیکلت احســان  ،125مــدل  1388به شــماره بدنــه  8840773وشــماره موتــور 10993271
وشــماره پــالک  ،96332ایران  761ازاعتبارســاقط میباشــد.

مشهد 6130

مدرک پایان تحصیالت اینجانب لیال جمشیدی فرزند ظفربه شماره
شناسنامه۵۱۰۱به شماره ملی ۴۲۵۰۰۵۰۷۹۳به سریال۴۳/۲۲۲۸۳در مقطع
کارشناسی رشته الهیات فقه حقوق صادره از واحد دانشگاه ازاد گچساران
مفقود واز درجه اعتبار ساقط است از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به
نشانی گچساران پانصد دستگاه شهرک نفت دانشگاه ازاد اسالمی گچساران
ارسال نما ید

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود ســران تجــارت محبــوب درتاریــخ  1401،02،24بــه شــماره ثبــت  1078بــه شناســه ملــی  14011136789ثبــت
و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :ارائــه کلیــه فعالیتهــای تجــاری و
بازرگانــی در زمینــه خریــد و فــروش و صــادرات و واردات خدمــات پــس از فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی ،صــادرات و واردات گاز ال پــی جی،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 مزایــدات دولتــی و خصوصــی
اعــم از داخلــی و بیــن المللی،افتتــاح حســاب در کلیــه بانــک هــا و موسســات اعتبــاری دولتــی و خصوصــی ،برگــزاری و شــرکت در کلیــه همایــش هــای مختلف
داخلــی و خارجــی .درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان
سیســتان وبلوچســتان  ،شهرســتان گلشــن  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر جالــق ،محلــه آتــش نشــانی  ،کوچــه محصــور  ،کوچــه جعفــری  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف
کدپســتی  9956116585ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای محبــوب
رئیســی بــه شــماره ملــی  3690050987دارنــده  800000ریــال ســهم الشــرکه آقــای عبدالســام رئیســی بــه شــماره ملــی  3690221412دارنــده 50000
ریــال ســهم الشــرکه خانــم یاســمن ریگــی بــه شــماره ملــی  3690289033دارنــده  150000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای محبــوب رئیســی
بــه شــماره ملــی  3690050987بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود آقــای عبدالســام
رئیســی بــه شــماره ملــی  3690221412بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم یاســمن ریگــی بــه شــماره ملــی 3690289033
بــه ســمت 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 اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل بــه تنهایــی 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 سیستان و بلوچستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سراوان (6122 )1319971

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص همــا تجــارت کار درتاریــخ  1400،07،25بــه شــماره ثبــت  21571بــه شناســه ملــی  14010435705ثبــت و امضــا
ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :خریــد و فــروش و تولیــد و پخــش و بســته
بنــدی،واردات و صــادرات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی و تجاری،حمــل و نقــل دریایی،کشــتیرانی ،دریایــی،واردات و صــادرات قطعــات خــودرو و یدکــی خودرو،
خدمــات حــق العمــل کاری،و همــه حــوزه هــای بازرگانی،ترخیــص کاالهــا از کلیــه گمرکات،شــرکت در نمایشــگاهها داخلــی و خارجــی ،شــرکت در مناقصــات و
مزایــدات دولتــی و خصوصی،اخــذوام و تســهیات ریالــی وارزی ازبانکهــا وموسســات مالــی واعتبــاری داخــل و خــارج ازکشــور،عقد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی
و حقوقــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان هرمــزگان ،
شهرســتان بندرعبــاس  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر بندرعبــاس ،محلــه اســتنبیک  ،بلــوار شــهدای محــراب  ،کوچــه مشــکات  ، 16پــاک  ، 0طبقه همکف کدپســتی
 7913657534ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  10,000,000ریــال نقــدی منقســم بــه  10000ســهم  1000ریالــی تعــداد  10000ســهم
آن بــا نــام عــادی مبلــغ  3500000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  17581860مــورخ  1400،04،22نــزد بانــک ملــت شــعبه ســید مظفر
بندرعبــاس بــا کــد  4345پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره آقــای مهــدی گل شــناس بــه شــماره
ملــی  0016763467بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای بهتــاش نجــار بــه شــماره ملــی  1870307259بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت
مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای عبــاس رحمانیــان کوشــککی بــه شــماره ملــی  3392578207بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود
اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیــر عامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره یــا نایــب رئیــس هیئــت مدیــره منفــردا همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم معصومــه پایــاب بــه شــماره ملــی  0072579201بــه ســمت بــازرس اصلی
بــه مــدت  1ســال خانــم زهــرا انصــاری فــرد بــه شــماره ملــی  3380145610بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت  1ســال 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
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس (6140 )1320278

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود ژرفــا نــور آوان درتاریــخ  1401،02،25بــه شــماره ثبــت  6835بــه شناســه ملــی  14011138417ثبــت و امضــا ذیــل
دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :تولیــد و مونتــاژ صفحــه هــا و بردهــای اس ام دی و ال ای
دی،تولیــد المــپ هــا و پرژوکتورهــای کــم مصــرف خانگی،خیایانی،معابــر و فضاهــای ورزشــی،طراحی و نماســازی نوربناهــا و محیــط هــای فعــال در شــب،طراحی نــور
و روشــنایی مراکــز تفریحــی و مراکــر درمانــی و ادارات دولتــی و خصوصی،تولیــد المــپ هــای نــواری جهــت نماهــای مجتمــع ها،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 مزایــدات دولتــی و خصوصــی اعــم از داخلــی و بیــن المللی،افتتــاح
حســاب در کلیــه بانــک هــا و موسســات اعتبــاری دولتــی و خصوصــی ،شــرکت در کلیــه همایــش هــای 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 خوزســتان  ،شهرســتان دزفــول  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر
دزفــول ،محلــه جــاده شوشــتر  ،خیابــان (( فرعــی ))  ،خیابــان مجتمــع صنعتــی شــماره  ، 1پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی  6468154793ســرمایه شــخصیت
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم فرنــوش گل خــو بــه شــماره ملــی  1991070152دارنــده
 100000ریــال ســهم الشــرکه آقــای محمــد گل خــو بــه شــماره ملــی  1991118066دارنــده  100000ریــال ســهم الشــرکه آقــای ابوطالــب گل خــو بــه شــماره
ملــی  2002156077دارنــده  750000ریــال ســهم الشــرکه خانــم فرزانــه پرهیــزان بــه شــماره ملــی  2002647348دارنــده  50000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا
هیئــت مدیــره خانــم فرنــوش گل خــو بــه شــماره ملــی  1991070152بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای محمــد گل خــو بــه شــماره
ملــی  1991118066بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای ابوطالــب گل خــو بــه شــماره ملــی  2002156077بــه ســمت مدیرعامــل
بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل
چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل بــه تنهایــی 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.
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