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اگهی تغییرات شرکت نصر همای گچساران سهامی خاص به شماره ثبت
 1237و شناسه ملی  10680021898به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1397/08/12تغییرات ذیل اتخاذ شد  :به موضوع شرکت
عالوه بر موارد قبلی کلیه امور مربوط به صادرات و واردات کاالهای مجاز و
موارد مشابه امور مربوط به نفت و گاز ( به جز اکتشاف ) و موارد مشابه و
خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه
 .تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به
غیر از امور رایانه .خدمات فنی خودرو و مشابه امور آشپزخانه و رستوران
شامل طبخ و توزیع غذا و اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه  .خدمات
عمومی شامل تنظیفات ،نامه رسانی و پیشخدمتی و امور آبدارخانه و خدمات
پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه –نگهداری و خدمات فضای سبز شامل
خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه و امور چاپ و تکثیر
شامل صحافی .حروفچینی و غلط گیری .خطاطی  .چاپ و تکثیر و سایر
امور فنی و چاپ و موارد مشابه .امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و
بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و کلیه امور مربوط به آبرسانی و
زهکشی و موارد مشابه ) با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز
از مراجع ذیصالح به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()900000

تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت صنعت آژند درتاریخ  1398/06/21به شماره ثبت
 9704به شناسه ملی  14008609966ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :دربرگیرنده کلیه امور
پیمانکاری مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و
صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح 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 دادگستری  ،خیابان
سروش  ،خیابان شهید قدوسی  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7591766335سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی
تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره
 132مورخ  1398/06/06نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد 3005
پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای
عبدالناصر دانشور به شماره ملی 4220080279و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت
 2سال خانم زینب دانشور به شماره ملی 4220588310و به سمت رئیس هیئت مدیره به
مدت  2سال آقای ایمان افراخته به شماره ملی 4240122252و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای زینب دانشور دانشور(رئیس هیئت
مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
خانم سمانه حسینی به شماره ملی  4220306498به سمت بازرس علی البدل به مدت یک
سال مالی آقای سید اسماعیل فاطمی جو به شماره ملی  4231848165به 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 ()900006

اگهی تصمیمات شرکت تولید بذر خوشه طالیی دنا سهامی خاص به شماره ثبت

آگهی تغییرات شرکت زمین پیمایش یاسوج سهامی خاص به شماره ثبت 7576و شناسه
ملی  14005147829به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/01/31
تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :وحید خلفی به شماره ملی  4230062877و گودرز طهماسبی
به شماره ملی  4230064985و رحیم محمدی به شماره ملی  4230403909و به سمت
اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2وحید خلفی به شماره
ملی  4250921761به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره ورحیم محمدی به شماره ملی
 4250921761به رئیس هیات مدیره وگودرز طهماسبی به شماره ملی  4251150724به
سمت نائب رئیس هیات مدیره به سمت عضو اصلی 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 وحید خلفی (مدیر عامل وعضو هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر
است  3-سیما رامش به شماره ملی  4251162838به سمت بازرس اصلی و طیبه شاکری
چنارستان سفلی به شماره ملی  4220169423به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند  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 ()900015

اگهی تصمیمات شرکت صبا پخش یاسوج سهامی خاص به شماره ثبت  8259و شناسه
ملی  14006516859به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/10/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :پری بیشان به شماره ملی  4250641147به
سمت بازرس اصلی و آمنه دانشوری به شماره ملی  4220023461به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید-2 .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر
آگهی های شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()900011

اگهی تصمیمات شرکت صبا پخش یاسوج سهامی خاص به شماره ثبت  8259و
شناسه ملی  14006516859به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1398/10/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :به موضوع شرکت عالوه بر موارد قبلی تولید
 ،بسته بندی و توزیع مواد غذایی کشاورزی و صنعتی-واردات و صادرات کاالهای
مجاز -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اضافه گردید و ماده مربوط در
اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()900012

آگهــی تغییــرات شــرکت روســتایی پیشــرو شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  13و شناســه
ملــی  10380003144بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 1397،10،20
ونامــه شــماره  516،9،1،2،2199مــورخ  1397،11،18اداره تعــاون روســتائی شهرســتان گنابــاد
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :صورتهــای مالــی  1396مــورد تصویــب قــرار گرفــت  - .مهــدی
قاینــی کــد ملــی  0919971423و حســن ســلطانی کــد ملــی  0919796990به ســمت بازرســان
شــرکت بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد - .ســرمایه شــرکت از مبلــغ 269140000
ریــال بــه مبلــغ  289790000ریــال افزایــش یافــت .

آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات اطــاع رســانی و اینترنتــی رهــاورد
گســتر جــام شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  1253و شناســه ملــی
 10980234605بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1398،08،28
و نامــه شــماره 5752مــورخ 1398،09،05اداره تعــاون کارورفــاه اجتماعــی
تربــت جــام تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :آقــای اســامه میرزااحمــدی بــا
کــد ملــی  0731768426بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای مهــدی
یعقوبــی بــا کــد ملــی  0731762894بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره
و آقــای ســعید یعقوبــی بــا کــد ملــی  0731789601بــه ســمت منشــی
هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند • .ضمن ـاً بــا تصویــب هیئــت مدیــره آقــای
مهــدی یعقوبــی بــا کــد ملــی  0731762894بــه ســمت مدیــر عامــل بــرای
مــدت  3ســال انتخــاب شــدند و کلیــه قراردادهــا و اســناد تعهــد آور از قبیــل
چــک ،ســفته و بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــای ثابــت مدیرعامــل وآقــای
اســامه میرزااحمــدی (رئیــس هیئــت مدیــره) و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد
بــود و اوراق عــادی بــا امضــاء آقــای مهــدی یعقوبــی (مدیرعامــل) و مهــر
شــرکت معتبــر خواهــد بــود .

اگهی تغییرات شرکت امید نامداران نوید سهامی خاص به شماره ثبت  1517و شناسه ملی

اگهی تغییرات شرکت ارمغان تندیس فالت سهامی خاص به شماره ثبت  9626و شناسه

تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :سید محمد موسوی ابنوی به شماره ملی  2281246132به سمت

تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :محمد رضا طهماسبی به شماره ملی 2181216126و صادق رزمان

 10980081275به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/15

ملی  14008518847به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/08

بازرس اصلی و علی کرونی به شماره ملی  2281093263به سمت بازرس علی البدل برای مدت

به شماره ملی  4260127519و مریم رزمان به شماره ملی 4268919813به سمت اعضای

یکسال مالی انتخاب شدند -2 .روزنامه 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 ()899983

اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2محمد رضا طهماسبی به شماره

ملی 2181216126به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره و مریم رزمان به شماره ملی
 4268919813نائب رئیس هیئت مدیره و صادق رزمان به شماره ملی  4260127519به

سمت 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

کارت ماشین و کارت هوشمند کامیون کشنده آمیکو رنگ سفید روغنی مدل۹۳
به شماره پالک ۴۹۱-۷۳ع ۶۸و شماره موتور 1412G020856و شماره شاسی
NA2J3llD6EA000285به نام جمال حسینی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می
باشد.
سندموتورسیکلت نیکتاز200CDIبه رنگ سفید مدل 1394به شماره
موتور0197NEF941611به شماره بدنه 200E9406827***NEFبه نام علی اقطاری
به شماره ملی 4240581117مفقود وازدرجه اعتبارساقط گردید
نوبت سوم
مدرک موقت پایان تحصیالت خانم راضیه انصاری نژاد و به شماره دانشجویی
۸۲۲۲۷۰۱۹به شماره ملی  ۲۳۹۱۸۹۹۳۷۸در رشته الهیات -مبانی فقه و حقوق در مقطع
کارشناسی فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

صادق رزمان (رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است -3 .سیده راضیه رحیمی

به شماره ملی  4220063978به سمت بازرس اصلی و علی صداقتی زاده به شماره ملی
42689000691به 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 ()899997

اگهی انتقالی شرکت مارین پارت یاقوت سهامی خاص به شماره ثبت2386و شناسه ملی

 14006581461به موجب صورتجلسه مجمع عومی فوق العاده مورخه 1397/10/09مرکز اصلی شرکت

مارین پارت یاقوت سهامی خاص به شماره ثبت 8318و شناسه ملی 14006581461واحد ثبتی یاسوج

به نشانی استان کهگیلویه و بویراحمد -شهر دهدشت شاهد-خیابان شاهد کوچه9آزادگان یک (شهید
خدابخش پریسوز) پالک0طبقه سوم واحد14کدپستی7571764361انتقال یافت ودر این اداره تحت
شماره  2386به ثبت رسید و جهت اطالع عمومی اگهی میگردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()899985

 4075و شناسه ملی  10861693417به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1398/03/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم سیده آزیتا محمدی به شماره ملی
 4269659955خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیر عامل و آقای سید
نوید محمدی به شماره ملی 4260014201به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید
احمدرضا محمدی به شماره ملی  4269080434به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و
خانم الهه السادات محمدی به شماره ملی  4260287621به سمت عضو اصلی هیئت
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و 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
خانم سیده آزیتا محمدی ( مدیرعامل) یا آقای سید نوید محمدی ( رئیس هیئت مدیره
) به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()900010

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد (4364 )899667

آگهــی تغییــرات شــرکت مشــهد میــر آب شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 29056و شناســه ملــی  10380443152بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1398،12،15تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :اعضــاء
هیئــت مدیــره بــرای مــدت  2ســال بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد :آقــای محمــد
جــواد باقــری بــه شــماره ملــی  1063785189و آقــای محمدحســین باقــری بــه شــماره
ملــی 1062046935واقــای صــادق گیــوری بــه شــماره ملــی 0942024389

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()899665

4366

آگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی شایســته ســازان پارمیــس شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  70275و شناســه ملــی  14008782000بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1398،12،04تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - 1 :نشــانی
شــرکت از واحــد ثبتــی مشــهد بــه واحــد ثبتــی تهــران بــه نشــانی منطقــه  ، 19شهرســتان
تهــران  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر تهــران ،محلــه آرارات  ،خیابــان آفتــاب  ،بــن بســت هشــتم ،
پــاک  ، 6طبقــه دوم  ،واحــد  1کدپســتی  1994964614 :انتقــال یافــت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()899296

4369

آگهــی تغییــرات شــرکت حمــل ونقــل بیــن المللــی قاصــد
شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  43926و شناســه
ملــی  10101333877بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق
العــاده مــورخ  1399،02،03و نامــه شــماره  1945مــورخ 1399،03،25
انجمــن صنفــی شــرکتهای حمــل وتقــل بیــن المللــی خراســان رضــوی
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :طبــق ســند صلــح بــه شناســه ســند
 1398،12،20 46715دفتــر اســناد رســمی  127مشــهد آقــای فرشــید
فیــض محمــدی مبلــغ  1500000ریــال ســهم الشــرکه خــودرا بــه
اقــای فرهــاد فیــض محمــدی بشــماره ملــی  0740000373واگــذار
نمــود.و طبــق ســندصلح بــه شــماره  46929مــورخ 1399،02،03
دفتــر اســناد رســمی  127مشــهد واصاحیــه شــماره  46932مــورخ
 1399،02،03دفتــر اســناد رســمی  127مشــهد آقــای ســعیدفیض
محمــدی کاریــزی مبلــغ  5000000ریــال ســهم الشــرکه خــود را بــه
اقــای ناصــر ســعادت واقفــی بــه شــماره ملــی  5339328856واگــذار
نمــود .اخریــن میــزان ســهم الشــرکه شــرکا بــه شــرح ذیــل میباشــد
 :اقــای ناصــر ســعادت واقفــی دارای  5000000ریــال ســهم الشــرکه
 اقــای ســعید فیــض محمــدی کاریــزی دارای  2000000ریــال ســهمالشــرکه -اقــای شــیرمحمد فیــض محمــدی دارای  500000ریال ســهم
الشــرکه -فرهــاد فیــض محمــدی دارای  1500000ریــال ســهم الشــرکه
فرشــید فیــض محمــدی دارای  1000000ریــال ســهم الشــرکه -2 -تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره از  2نفــر بــه  4نفــر افزایــش یافــت ومــاده
مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (4365 )899666

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام (4367 )899664

آگهــی تغییــرات شــرکت ایزدیــار بهمــن شــرکت ســهامی
خــاص به شــماره ثبت  24079و شناســه ملــی 10380395184
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ
 1397،04،02تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :آقــای علیرضــا
الهــی بــه شــماره ملــی -2 5228246721آقــای حســین الهــی
بــه شــماره ملــی -3 5228571299خانــم نازنیــن ریزابــی
بــه شــماره ملــی  0938056182بــه ســمت اعضــای هیئــت
مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد- .آقــای امیــر
محمــد فتحــی قاچکانلــو بــه شــماره ملــی 0860429423بــه
عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای آرش یــزدان شــناس بــه شــماره
ملــی 0945172761بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل  ،بمــدت
یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (4368 )899663

آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع شــیمیایی آذیــن بــام دلیجــان
ســهامی خاص به شــماره ثبــت  563و شناســه ملــی 10862051890
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399،04،07
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد -1 :مهــران خســروی بــه شــماره ملــی
 1129778681بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره وماشــااهلل محمــدی
بــه شــماره ملــی  0579671021بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت
مدیــره وســید داود حســینی بــه شــماره ملــی  0579626611بــه
ســمت مدیــر عامــل وعضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت دو ســال انتخاب
گردیدنــد-2 .کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد اور شــرکت بــا امضــا
مدیرعامــل ورئیــس هیئــت مدیــره ودر غیــاب رئیــس هیئــت مدیــره با
امضــای نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
مــی باشــد واوراق عــادی و کلیــه مکاتبــات اداری شــرکت بــا امضــای
مدیرعامــل و مهرشــرکت معتبــر مــی باشــد،.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان (4370 )900459

اگهی تغییرات شرکت خیریه حضرت زینب یاسوج موسسه غیر تجاری به شماره
ثبت  71و شناسه ملی  14002844503به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1398/10/16تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :زهره مرادی کشکولی
به شماره 4230045409و طیبه اکبری علی آباد به شماره  4231905411و حلیمه
مرادی کشکولی به شماره ملی 4231905411و جمیله میهن خواه به شماره ملی
4230044471و سید احمدسجادیان به شماره ملی 4230276001و الهام علوی پور به
شماره ملی 4220089926و مریم السادات زمانی به شماره ملی  4231714428و ناصر
نجفی به شماره ملی 4230044887به سمت اعضاءاصلی هیئت مدیره و علی محمدیان
به شماره ملی 4231657157و فاطمه بیاتی به شماره ملی  4269905875سمت اعضاء
علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند  -2غالمرضا ظهرابی به شماره
ملی 2390242121بازرس اصلی ومجید اکبری به شماره ملی 4230045506به سمت
بازرس علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب شدند  -3روزنامه ابتکار جهت
نشر آگهی های موسسه انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()900016

اگهی تصمیمات شرکت زمین پیمایش یاسوج سهامی خاص به شماره ثبت 7576
و شناسه ملی  14005147829به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1399/01/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل جدید شرکت استان کهگیلویه وبویراحمد
 ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله اکبراباد  ،کوچه فرعی  ، 2خیابان
امام حسین (ع)  ،پالک  ، 0طبقه پنجم  ،واحد  19کد پستی  7591888494تعیین 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 (900014

مفقودی مدرک تحصیلی

مــدرک تحصیلــی اینجانــب وحیــد رحیمــی کاهکشــی فرزنــد الــه وردی بــه کــد ملــی  4623293157در مقطــع
کارشناســی ناپیوســته آمــوزش ربــان انگلیســی صــادره از دانشــگاه ازاد اســالمی واحــد شــهرکرد مفقــود گردیــده
و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه واحــد دانشــگاه ازاد اســالمی
شــهرکرد ارســال نمایــد نوبــت اول  99/04/12 :نوبــت دوم  99/4/26 :نوبــت ســوم 99/5/9 :

آگهی مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی مالکیــت خــودروی وانــت نیســان تیــپ  2400بــه رنــگ آبــی روغنــی مــدل 1389
بــه شــماره پــالک  526 – 41د  41و شــماره موتــور  554152و شــماره شاســی NAZPL140TBN264116
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4358

دورود

آگهی مفقودی

بــرگ ســبز مالکیــت خــودروی تاکســی پــژو  405جــی ال ایکــس بــه رنــگ زرد خورشــیدی بــا نــوار شــطرنجی
مــدل  1395بــه شــماره پــالک  22-666ت  39و شــماره موتــور  124 K 0892918و شــماره شاســی
 NAAM11VE4G464702مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

4359

دورود

مفقودی

مجــوز حـــمل ســـالح شــکاری یــک لـــول ســاچمه زنی تــه پــر کالیبــر  12بــه شــماره ســـالح  11803099مدل
کوســـه ســاخت ایــران بــه شنـــاسه  012216550317بنــام شــه دوســت شــه بخــش مفقــود و از درجــه اعتبــار
4360
ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پــژو  405بــه شــماره انتظامــی 657د 53ایــران  95بــه شــماره
موتــور  124K1094354و شــماره شاســی  NAAM01CE0HK597366مــدل  1396برنــگ نقرهــای متالیک
4361
بنــام رِئــوف اهلل کــرد مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اگهی مفقودی

کارت ســبز ســواری ســمند  .مــدل  . 1390رنــگ :ســفید  .تیــپ  LX85-EF7 :و شــماره موتــور :
 14790053358و شــماره شاســی  NAACJ1JC4CF061891 :ب نــام موســی کرمــی مفقــود گردیــده
4362
و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

شورای حل اختالف شعبه اول کامیاران
رونوشت آگهی حصروراثت

خانــم ثویبــه مظفــری دارای شناســنامه شــماره  4366بــه شــرح دادخواســت بــه
کالســه  9900210در ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن
توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم اســداله مظفــری تســنن مذهــب بــه شــماره
شناســنامه  778در تاریــخ  1399/03/30در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه :همســر مرحــوم بــه نــام
ثویبــه مظفــری بــه شــماره شناســنامه  4366و بــه شــماره ملــی 3838354516
متولــد  1359/06/01و یــک فرزنــد پســر بــه نــام آرویــن مظفــری بــه شــماره
شناســنامه  3830336489متولــد  1380/03/05و یــک فرزنــد دختــر بــه نــام
اویــن مظفــری بــه شــماره شناســنامه  3830532571متولــد  1390/09/19مــی
باشــند و بجــز اینهــا ورثــه دیگــری نــدارد .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی
در خواســت مذبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی
دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت
یــک مــاه بــه شــورا حــل اختــالف شــماره یــک کامیــاران تقدیــم دارد واال گواهــی
صــادر خواهــد شــد .شــماره/89 :م الــف

دادگستری کل استان کردستان
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کامیاران ـ ژیال خانی پور 4363

اگهی تغییرات شرکت امید نامداران نوید سهامی خاص به شماره
ثبت  1517و شناسه ملی  10980081275به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1397/08/20تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :
سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیون و پانصد
هزار ریال منقسم به یکصد و پنجاه سهم ده هزار ریالی با نام از
محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوط در
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید -2تعداد اعضای هیات مدیره
از  4نفر به  3نفر کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح
گردید در نتیجه افزایش سرمایه -3کلیه سرمایه تعهدی شرکت
توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دهدشت
()899986

اگهی تغییرات شرکت امید نامداران نوید سهامی خاص به شماره ثبت  1517و
شناسه ملی  10980081275به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1397/08/25تغییرات ذیل اتخاذ شد  :شهرام عبدالخانی به شماره ملی
 4268916830و نورمحمد کشاورز به شماره ملی  4250183246و مریم کشاورز به
شماره ملی  4251159012به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()899982

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه خانــم نجمــه معــارف پژوهــی برابــر تفویــض وکالــت  29986مــورخ  1399/03/07دفتــر اســناد
رســمی  92مشــهد منتســب بــه وکالــت  112853مــورخ  1375/07/09دفتــر اســناد رســمی  3مشــهد بعنــوان
وکیــل خانــم فاطمــه نامجــو بــه اســتناد  2بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــاء شــده دفتــر اســناد رســمی 92
مشــهد منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه
نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت وی بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده اســت بــا بررســی ســامانه
جامــع امــاک الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتــی مشــخص گردیــد ششــدانگ یــک بــاب منــزل بــه مســاحت
 230مترمربــع بــه شــماره پــاک  22304فرعــی از  – 175اصلــی بخــش  10مشــهد ذیــل صفحــه  550دفتــر
 279بــه شــماره  56084بــه نــام اقــای صفــر علــی صاحــی ثبــت و ســند مالکیــت بــا شــماره  443977بنامش
صــادر و تســلیم گردیدســپس ششــدانگ مــورد ثبــت برابــر ســند  48491مــورخ  1372/03/20دفتر  14مشــهد
بنــام اقــای حســن شــکری و در ادامــه برابــر ســند  67169مــورخ  1374/09/12دفتــر  14مشــهد بنــام اقــای
حســین کاظمــی بنهنگــی و خانــم فاطمــه نامجــو هرکــدام نســبت بــه ســه دانــگ منتقــل کــه ســهم خانــم
نامجــو ذیــل ثبــت و صفحــه اولیــه ثبــت و ســند مالکیــت اولیــه بشــماره  443977بنامــش معتبــر گردیــده و
ســهم اقــای کاظمــی ذیــل صفحــه  218دفتــر  1381ثبــت و ســند مالکیــت بنامــش صــادر و تســلیم گردیــده
اســت ســامانه جامــع امــاک الکترونیــک و ســوابق پرونــده ثبتــی بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد و ایــن آگهــی
بــه اســتناد مــاده  – 120آئیــن نامــه قانــون ثبــت مصــوب بهمــن  1380صــادر گردیــده اســت مراتــب یــک
نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض
کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی
اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت
یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد
شــد  837 .م الــف

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس – محمد مقدسی

3951

اخطاریه دفترخانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب  :اقــای مجتبــی محاســنی هــره دشــت شــغل آزاد آدرس مجهــول المــکان موضــوع
پیــرو نامــه شــماره  116مــورخ  99/3/19مجــددا از شــما دعــوت مــی شــود جهــت اجــرای صیغــه طــاق بــه ایــن
دفترخانــه مراجعــه نماییــد در غیــر اینصــورت طــاق غیابــی اجــرا و صــادر خواهــد شــد .

سر دفتر طالق و ازدواج  189-107تالش – اشرف حبیب زاده مریانی

4322

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

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد  .آقــای بهــروز امیــن پــور فرزنــد فیــض الــه بــه شــماره شناســنامه  2619799783صــادره
از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619799783در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری مزروعــی بــه
مســاحت  3932مترمربــع پــاک  644فرعــی از  8اصلــی واقــع در قریــه ویرمونــی بخــش  32گیــان خریــداری از
مالــک رســمی محمــود ســزاوار بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود .
تاریخ انتشار نوبت اول  99/04/12 :تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/26 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – شیرزاد عزیزی

4325

مفقودی

مجــوز حمــل ســاح یــک لــول ســاچمه زنــی تــه پــر کالیبــر  12بــه ش ســاح  A04722مــدل کوســه ســاخت
4336
روســیه متعلــق بــه اینجانــب فرشــاد محمــدی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

مجــوز حمــل ســاح تــک لــول ســاچمه زنــی تــه پــر کالیبــر  12مــدل کوســه بــه شــماره ســاح 03019601
ســاخت روســیه متعلــق بــه اینجانــب قلــی حســین پــور آقائــی مفقــود و ازدرجه اعتبــار ســاقط می باشــد 4337

رونوشت آگهی حصر وراثت

خانــم ســروگل نــوروزی پــور دارای شناســنامه شــماره  2070بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه  284/99از ایــن
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ایــران آبســته بشناســنامه
 30در تاریــخ  1388/03/22اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر
اســت بــه  -1ســرو گل نــوروزی پــور ش ش  2070همســر متوفــی اینــک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت
مزبــور را یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی دارا باشــد از
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد .

قاضی شورای حل اختالف شماره  19هفشجان – نعمت اله سلیمانی

اگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان و تاسیسات باستان افروز سهامی خاص به
شماره ثبت  1228و شناسه ملی  10861654593به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/12/26تغییرات ذیل اتخاذ شد  :خانم جهان تقویان
جدول قدم به کد ملی  4230131534به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه حسن زاده
به کد ملی  4232024816به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری یاسوج ()896984

4338

مفقودی

ســند فــروش کارت و بــرگ ســبز موتــور ســیکلت دهــرو تیــپ  200مــدل  1394بشــماره موتــور
 0196NBJ221203و شــماره تنــه NBJ***20029462087و شــماره انتظامــی  77237-829متعلــق بــه
اقــای علــی محمــدی بشــماره ملــی  3569615499فرزنــد یوســف مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

4339

شهر کرد

مفقودی

ســند کمپانــی موتــور ســیکلت سیســتم پرنــد تیــپ  CDI125بــه رنــگ خاکســتری مــدل  1386بشــماره
انتظامــی  77655ایــران  578و شــماره موتــور  12106195و شــماره تنــه  8647040مفقــود و ازدرجــه اعتبــار
4354
ســاقط مــی باشــد

