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آگهــی تغییــرات شــرکت نــام آور خطیــر خــزر نگیــن شــمال
ســهامی خــاص به شــماره ثبــت  521و شناســه ملــی 14006423698
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1398،11،21تصمیمات
ذیــل اتخــاذ شــد  :الــف ) ســمت اعضــای هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیل :
آقای حســین نــام آور بــه کدملــی  2150003791رئیــس هیئت مدیره
و مدیــر عامــل و آقــای مســعود نــام آور بــه کــد ملــی 2150248441
نائــب رئیــس هیئــت مدیــره  -آقــای بهمــن نــام آور بــه کــد ملــی
 6599530079عضــو هیئــت مدیــره همگــی بــه عنــوان اعضــاء اصلــی
هیــات مدیــره بــه مــدت دو ســال تعییــن گردیدنــد ب ) کلیــه اســناد و
اوراق بهــادار از قبیــل چــک و ســفته و بــرات و ســایر قراردادهــا و نامــه
هــای عــادی و اداری بــا امضــاء آقــای حســین نــام آور (رئیــس هیئــت
مدیــره و مدیرعامل)همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه شمالی
()906573
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آگهــی تغییــرات شــرکت اندیشــه ورزان نوکنــده ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  1501و شناســه ملــی 14008176642
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399،02،12
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :مجیــد مــاح نوکنــده بــه شــماره
ملــی  2249799180بــه ســمت مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت
مدیــره  ،ســعید مــاح نوکنــده بــه شــماره ملــی 2249770344
بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و عالیــه مــاح بــه شــماره
ملــی  2240034971بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــرای مــدت
دوســال انتخــاب شــدند.کلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد آور
موسســه از قبیــل چــک  ,ســفته  ,بــروات  ,قراردادهــا و همچنیــن
اوراق عــادی و نامــه هــای اداری بــا امضــا آقــای مجیــد مــاح بــه
ســمت مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره بــه همــراه مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز (4555 )906896

آگهــی تغییــرات شــرکت اندیشــه ورزان نوکنــده ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  1501و شناســه ملــی 14008176642
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العاده
مــورخ  1399،02،12تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :ســعید مــاح
نوکنــده بــه شــماره ملــی  2249770344و مجیــد مــاح نوکنــده
بــه شــماره ملــی  2249799180و عالیــه مــاح بــه شــماره ملــی
 2240034971بعنــوان اعضــای هیــات مدیــره بــرای مــدت دو
ســال انتخــاب گردیدنــد .محمــد حســین موجرلــو بــه شــماره
ملــی  5799770617بــه ســمت بــازرس اصلــی و اعظــم مردانــی
نوکنــده بــه شــماره ملــی  2249978395بــه ســمت بــازرس
علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت
انتخــاب شــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز (4557 )906968

آگهــی تغییــرات شــرکت فــرداد راه عمــران شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  13007و شناســه ملــی  14007501836بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1397،07،05
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  * :نــام شــرکت بــه تــوان نیــرو ریلــی
تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد ()905841
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آگهی فقدان سند مالکیت

خانــم زهــرا شــیخی بموجــب دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده در دفتــر اســناد رســمی شــماره  198مســجد
ســلیمان مدعــی اســت ســند مالکیــت بــه شــماره چاپــی /849418د 94/مربوط به ششــدانگ پــاک شــماره 16734
فرعــی از  1اصلــی واقــع در بخــش یــک مســجد ســلیمان ثبــت شــده ذیــل شــماره  -صفحــه  -دفتــر جلــد – کــه
بموجــب ســند شــماره – مورخــه  -دفترخانــه – مســجد ســلیمان بــه وی منتقــل شــده و طبــق ســند شــماره –
مورخــه – در رهــن – میباشــد و بــه علــت جابجایــی مفقــود شــده ،درخواســت ســند مالکیــت نمــوده لــذا در اجــرای
تبصــره یــک اصاحــی مــاده  120آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب اعــام تــا هــر کــس مدعــی انجــام معامله یــا وجود
ســند مالکیــت مذکــور نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف مــدت  10روز اعتــراض خــود را کتبــا و مــن
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند خریــداری بــه ایــن اداره اعــام نمایــد و در غیــر اینصورت ســند مالکیــت المثنی
بنــام مالــک صــادر و ســند مالکیــت مفقــود شــده از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد .شــماره م /الــف17/1070:
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تاســیس شــرکت ســهامی خــاص زیســت فنــاور هخامنــش درتاریــخ
 1399،04،12بــه شــماره ثبــت  1505بــه شناســه ملــی 14009257038
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :ترخیــص و ســاخت هرنــوع دارو
یــا فــرآورده بیولوژیــک وعرضــه و فــروش ،توســعه تحقیقــات در زمینــه زیســت
فنــاوری ،همــکاری بانهادهــای اجرایــی علمــی و پژوهشــی در زمینــه ارزیابــی
و بازنگــری و اجــرای طــرح هــا و برنامــه هــای مربــوط بــه امــور تحقیقــات و
پژوهشــی ،انجــام تحقیقــات علمــی و فرهنگــی در ســطح ملــی و بیــن المللــی بــا
همــکاری محققــان و متخصصــان درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از
مراجــع ذیربــط .درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلی  :اســتان گلســتان
 ،شهرســتان آزادشــهر  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر آزاد شــهر ،محلــه شهیدبهشــتی ،
خیابــان پاسدار[3شــهیدرضا انصــاری]  ،خیابــان شــهیدیعقوب تیانــی  ،پــاک ، 0
طبقــه دوم  ،واحــد  4کدپســتی  4961738693ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت
اســت از مبلــغ  10000000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم  100000ریالــی
تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  3500000ریــال توســط موسســین
طــی گواهــی بانکــی شــماره  28،257،20مــورخ  1399،02،08نــزد بانــک بانــک
صــادرات ایــران شــعبه آزادشــهر بــا کــد  257پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در
تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره خانــم پریــا علیدادیانــی به
شــماره ملــی  0670039659و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت
 2ســال آقــای ســید شــهاب آتشــی یــزدی بــه شــماره ملــی  4420398728و
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای امیرحســین حیــدری
بــه شــماره ملــی  6240160350و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و
بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه
اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادها
عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــا امیرحســین
حیــدری بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم
مرضیــه حمیــدی فــرد بــه شــماره ملــی  2030586064بــه ســمت بــازرس علــی
البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای احمــد حمیــدی فــرد بــه شــماره ملــی
 4570015573بــه ســمت بــازرس اصلــی 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 گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آزادشهر (4556 )906913

اگهي حصروراثت

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

برابــر رای شــماره 139960309068000398مــورخ 1399/03/26پرونــده کالســه 1399114409068000006
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید رضــا
موســوی حســین آبــادی بــه شــماره شناســنامه  67597شــماره ملــی  4320669851صــادره از قزویــن فرزنــد
ســید محمــود در شــش دانــگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت مســاحت130/95مترمربع واقع در قطعه ســوم
افــرازی پــالک  5اصلــی واقــع در قزویــن بخــش  5حــوزه ثبــت ملک منطقــه دو قزویــن خریــداری مع الواســطه از
محمدتقــی نــوروزی و عبــاس امیــر آبــادی تاییــد و 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 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 بــه
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/04/03 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/04/18 :

4066

علی شهسواری  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو قزوین

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

برابــر رای شــماره  99/11/06 – 139860318020003520هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای رســول خانجانــی دوران محلــه فرزنــد عطاءالــه بــه شــماره شناســنامه 243
صــادره از رودســر و کدملــی  2691479315بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت
 199/54مترمربــع پــالک  532فرعــی مجــزی از  326فرعــی ســنگ  310اصلــی واقــع در قریــه دوران دوگلســر
بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســید جــواد هاشــمی جیردهــی 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 مدت
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 مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .تاریخ انتشــار نوبــت اول  :چهار شــنبه
 99/04/04تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :چهــار شــنبه 99/04/18

4076

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

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

برابــر رای شــماره  139860318020003518و  98/11/06 –139860318020003519هیــات اول موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقایــان اصغــر درجزینــی فرزنــد غالمحســین بــه
شــماره شناســنامه  1399صــادره از قزویــن و کدملــی  5388741389و اقــای جــواد درجزینــی فرزنــد حســن
بشــماره شناســنامه  1892صــادره از تاکســتان و کــد ملــی  5388746356بــه صــورت شــش دانــگ یــک قطعــه
زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  256/90مترمربــع بصــورت مشــاعا بالســویه پــالک 3010
فرعــی مجــزی از  643فرعــی ( قطعــه  138تفکیکــی ) ســنگ  312اصلــی واقــع در قریــه چابکســر بخــش 29
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی رضــا یوســف زاده چابــک 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  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :چهــار شــنبه 99/04/04
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :چهــار شــنبه 99/04/18

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

4077

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای امیرهوشــنگ رفیعــی فــرد ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق شــده اعــالم نمــوده اســت کــه
ســند مالکیــت ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان مســکونی بــه مســاحت 58 / 01مترمربــع قطعــه  1تفکیکــی
بــه شــماره 7277فرعــی از  154اصلــی مفروزازپــالک  6055فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در اراضــی حــوزه
ثبتــی شهرســتان کــرج موردثبــت 679759صفحــه 282جلــد 1703امــالک بــه نــام محســن صفــاران ثبــت و
صادرگردیــده وبرابرســندقطعی 76729مــورخ  93 / 11 / 20دفترخانــه 39کــرج بــه متقاضــی منتقــل شــده وبــه
موجــب ســند رهنــی شــماره 14475مــورخ  79 / 7 / 4دفترخانــه 39کــرج دررهــن بانــک مســکن و76726مــورخ
 93 / 11 / 20دفتــر 39کــرج دررهــن بانــک ملــی مــی باشــد کــه بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای
صدورســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت . .لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی بــه مــاده  120آئیــن
نامــه قانــون ثبــت دریــک نوبــت آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود ویــا
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود
را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم تــا وفــق مقــررات عمــل گــردد بدیهــی اســت چنانچــه
ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی واصــل نشــود ویــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد ســند مالکیــت
المثنــی طبــق مقــررات بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد  / 99 / 146 .ف

عباسعلی شوش پاشا
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه یک کرج از طرف مسلم مرزآرا

4535

اگهي ابالغ وقت رسیدگي

نظرباینکــه ایمــان اروانــه دادخواســتي بطرفیــت خوانــده اســحاق زال نژادتقدیــم وبــه کالســه 98/586ایــن حــوزه
ثبــت ووقــت رســیدگي ان براي روز ســه شــنبه تاریــخ 99/5/21ســاعت9/30تعیین گردیــده باتوجه باینکــه ادرس
خوانــده مشــخص نیســت لذابــه اســتنادماده 73قانــون اییــن دادرســي مدنــي از طریــق نشــراگهي وقت رســیدگي
4541
ابــالغ مــي گردد-رئیــس حــوزه  1شــوراي حــل اختــالف اهــرم –م الــف 41

اقــاي هــادي درویشــي داراي شناســنامه شــماره1534به شــرح دادخواســت بــه کالســه 99/10/3ازایــن دادگاه
درخواســت گواهــي حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان جواددرویشــي بشناســنامه 419درتاریــخ
91/10/24اقامتــگاه دائمــي خودبدرودزندگــي ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه -1حســن درویشــي
ف جــواد-ش ش 5290023607ص دیلــم –ت ت -72/11/29فرزند-2هــادي درویشــي –ف جــواد-ش ش
-5299964269ص بهبهــان –ت ت -66/4/16فرزند-3-مهــدي درویشــي –ف جــواد ش ش 3530022853ص
دیلــم –ت ت -68/4/23فرزند-4-زهرادرویشــي –ف احمــد –ش ش-6619565999ص هندیجــان –ت
ت33/10/9فرزند-5طلعــت کنــاوه –ف محمــد –ش ش -5299902506ص دیلــم –ت ت  30/2/5همســراینک
باانجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبوررادریــک نوبــت اگهي مي نمایــد تاهرکســي اعتراضــي داردویاوصیتنامه
ازمتوفــي نزداوباشــدازتاریخ نشرنخســتین اگهــي ظــرف یکمــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واالگواهــي صادرخواهدشــد

رئیس شوراي حل اختالف شعبه 2دیلم-م الف 61

4542

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

هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیان
پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در
پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
 -1رأی شــماره  139960330002001220مربــوط بــه پرونــده کالســه  1398114430002000196آقــای/
خانــم محســن محمــدی زاده فرزنــد شــکراله در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احداث بنا شــده
بمســاحت  106/62مترمربــع پــالک شــماره 2397/1اصلــی و 2397/3اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعه
نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از حســین زارع مهرجــردی میزان74/87متــر ازپــالک2397/1و بــی بــی ربابه
زارع مهرجــردی میزان31/75متــراز پــالک( . 2397/3م الــف ) 6584
 -2رأی شــماره  139960330002001825مربــوط بــه پرونــده کالســه  1398114430002001474آقای/خانم
فاطمــه اکبــرزاده فرزنــد غــالم در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 130مترمربــع پــالک شــماره باقیمانــده 2099اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریداری
مــع الواســطه از علــی نقــی اســدی ثبــت دفتر204صفحــه( . 236م الــف ) 6585
 -3رأی شــماره  139960330002003116مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430002001342آقای/خانم
ابراهیــم فتحــی فرزنــد اســماعیل در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 45.58مترمربــع پــالک شــماره 183فرعــی از 2339اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مالکیــت متقاضــی طــی
ســند شــماره82773مورخ70/9/5فترخانه 3قــم ( .م الــف ) 6586
 -4رأی شــماره  139960330002001916مربــوط بــه پرونــده کالســه  1398114430002001670آقای/خانــم
مالــک اژدر داشــته فرزنــد محمــد در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 115مترمربــع پــالک شــماره  1947/15اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع
الواســطه از ســیداحمد منتظــری ( .م الــف ) 6587
 -5رأی شــماره  139960330002002760مربــوط بــه پرونــده کالســه  1398114430002001343آقای/خانم
فریــدون بهرامــی محمــدی فرزنــد شــکر علــی در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احداث بنا شــده
بمســاحت  91مترمربــع پــالک شــماره  2095اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریداری
مــع الواســطه از ابوافضــل چراغــی راد ثبــت دفتر521صفحــه( . 152م الــف ) 6588
 -6رأی شــماره  139860330002011656مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430002001747آقای/خانــم
محمــد رضــا عظیمــی ســرخه کاوی فرزنــد یوســفعلی در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث
بنــا شــده بمســاحت  90مترمربــع پــالک شــماره 2/5فرعــی از  2295اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه
نامــه عــادی مــع الواســطه از ولــی محمــد چاردولــی خریــداری کــرده اســت ( .م الــف ) 6589
 -7رأی شــماره  139960330002002638مربــوط بــه پرونــده کالســه  1398114430002001744آقای/خانم
اکــرم علــی بکــی فرزنــد حســین در 4دانــگ مشــاع از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  81مترمربــع پــالک شــماره  2273اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریداری
مــع الواســطه از ربابــه ّآبیــار ( .م الــف ) 6590
 -8رأی شــماره  139960330002002637مربــوط بــه پرونــده کالســه  1398114430002001743آقای/خانم
ابواقاســم جعفــر زاده فرزنــد علــی محمــد در 2دانــگ مشــاع از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بمســاحت  81مترمربــع پــالک شــماره  2273اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی
خریــداری مــع الواســطه از ربابــه آبیــار ( .م الــف ) 6591
 -9رأی شــماره  139960330002003567مربــوط بــه پرونــده کالســه  1398114430002001994آقای/خانم
مجیــد فرجــی فرزنــد ابوالحســن در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 55مترمربــع پــالک شــماره  2595/1اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع
الواســطه از فتحعلــی عســگری ثبــت دفتــر 160صفحــه( . 405م الــف ) 6592
 -10رأی شــماره  139960330002002629مربــوط بــه پرونــده کالســه  1398114430002001341آقــای/
خانــم ســیدمحمد جاللــی فرزنــد ســیدرضا در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  118/20مترمربــع پــالک شــماره  1808اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مالکیــت متقاضــی طــی
ســند رســمی ثبــت دفاتــر الکترونیکــی بــه شــماره( . 139720330002002964م الــف ) 6593
 -11رأی شــماره  139960330002001185مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430002000071آقــای/
خانــم اکبــر کمالــی فرزنــد غیبعلــی در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمین کــه در آن احداث بنا شــده بمســاحت
 54/24مترمربــع پــالک شــماره باقــی مانده2269/1/57اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی
خریــداری مــع الواســطه از حســین محمــد زاده ثبت394صفحــه( . 165م الــف (6594
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی
نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکماه
پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بر اســاس قانــون مذکــور مانع
از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود( .اقتصــاد آینــده  -ابتــکار)
تاریخ انتشار دوم1399/05/01 :
تاریخ انتشار اول1399/04/18 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

4544

ســند موتــور ســیکلت راکز125ســی ســی شــماره پــالک  775-15964شــماره موتــور  1905295شــماره تنــه
 9513011مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

مشهد

4534

اگهی تغییرات شرکت شیوا کار گنبد شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  2و شناسه ملی  10861375993به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه مورخ  1399/01/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-1تاجماه تقوی به شماره ملی  4250182800و و حبیب اهلل بهامین پیلی
به شماره ملی  4240113415و عبدالحسن بهامین پیلی به شماره ملی
 4250192091به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال
تعیین گردیدند  -2محمد خنجری به شماره ملی  5509942371به
سمت بازرس اصلی و ضرغام پارسنگ به شماره ملی  4220120610به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3- .
روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت
()904794

برگ سبز خودروی سواری پراید جی ال ایکس آی مدل  ۱۳۸۷به رنگ زرشکی

متالیک به شماره موتور  2405612به شماره شاسی S1412287756622به شماره
پالک  ۶۳ط  ۷۷۹ایران  ۸۴به نام سید رحمت اال موسوی رجا به شماره ملی
 ۴۲۳۱۵۴۱۴۶۹مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد ...
نوبت اول

به اطالع عموم می رساند پروانه اشتغال به کار مهندس زهرا نصیری فر به شماره

شناسنامه ۴۲۶۰۰۶۲۱۶۶و کدملی  ۴۲۶۰۰۶۲۱۶۶با شماره پروانه اشتغال ۲۹۳۰۰۰۰۷۳۹
رشته کارشناسی عمران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه وبویراحمد

مفقودی

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پژوپــارس مــدل  1369بــه شــماره انتظامــی 81ایــران  157س 82وشــماره
موتــور 124K0994106وشــماره شاســی  NAAN01CE5HH810085متعلــق بــه اینجانب علیرضا حســنی
مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط اســت

لردگان

آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی عادی (نوبت دوم )

شرکت تعاونی مسکن خبرگزاری جمهوری اسالمی شماره ثبت 35956
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن خبرگزاری جمهوری اسالمی راس ساعت  9:00تا ساعت  11:30روز دوشنبه مورخ 99/04/30در محل
نمازخانه سازمان تشکیل می گردد .از کلیه اعضاءدعوت می شود شخصا" یا وکالتا" جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به
هم رسانند .همچنین به موجب ماده 18آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ،تعداد آرای وکالتی هرعضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها
یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی  ،می بایست 48ساعت قبل از تشکیل مجمع به همراه نماینده خود به محل دفتر شرکت تعاونی
مراجعه نمایند  .کلیه وکالت نامه ها با تایید رئیس هیات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود.
دستور جلسه مجمع
 -1تصویب صورتهای مالی سال  97و 98
-2پیش بینی بودجه 99
 -3فروش خودرو تعاونی

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن خبرگزاری جمهوری اسالمی

4543

مفقودی

ســند کمپانــی ســواری رنــو مــدل  96رنــگ ســفید شــیری بــه شــماره موتــور  100014021RR231967و
شــماره شاســی  NAALSRALDHA282176و شــماره پــاک ایــران  534 - 16س  64مفقــود گردیــده و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

4545

قم

اصالحیه

جلســه هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصوب
 1390/09/20بــا حضــور امضــاء کننــدگان زیــر در وقــت مقــرر  /فــوق العــاده در دبیرخانــه هیــأت تشــکیل ،رأی
شــماره  139860330001014371پرونــده کاســه  1397114430001002040مربــوط بــه تقاضــای آقــای /
خانــم تقــی ولــی زاده مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ  /قســمتی از پــاک شــماره  11042اصلــی
واقــع در بخــش دو قــم تحــت بررســی اســت.
پــس از مطالعــه پرونــده و ماحظــه ســوابق مشــخص شــد در رای صــادره شــماره فــوق الذکــر اشــتباهاتی بــه
شــرح زیــر صــورت گرفتــه اســت.
مستند مالکیت متقاضی در رای صادره اشتباه قید شده است
رأی اصاحی
بــا توجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس بــه شــماره 1/6035مورخ1399/04/08وباعنایــت بــه اینکــه طبــق گــزارش
شــماره مذکــور رای هیئــات تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صــادره بــه شــرح زیــر اصــاح میگــردد:
مســتند مالکیــت متقاضــی مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از آقایــان محمــد و علــی اصغــر و جــواد و
حســین همگــی زاهــدی بالســویه مــی باشــد .رای صــادره قبلــی بــا رعایــت اصاحــات فــوق قابــل اجــرا می باشــد.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

4546

اگهی تغییرات شرکت منشور عدالت سعیدی نسب موسسه غیر
تجاری به شماره ثبت  617و شناسه ملی  14007274812به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/12/19تغییرات
ذیل اتخاذ شد  :کاهش دارایی از طریق خروج شریک آقای ایوب
عسکری به شماره ملی  1861767609با دریافت مبلغ  10 / 000ریال
معادل کلیه دارایی خود از موسسه خارج گردید و دیگر هیچگونه
حق و سمتی در موسسه ندارد .آقای محسن دانشمند به شماره ملی
 4250685969با دریافت مبلغ  10 / 000ریال معادل کلیه دارایی خود
از موسسه خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی در موسسه
ندارد .در نتیجه دارایی موسسه از  2 / 020 / 000ریال به مبلغ / 000
 2 / 000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید
 .لیست شرکا پس از کاهش دارایی و خروج شریک به شرح ذیل
میباشد .عزیزاله سعیدی نسب به شماره ملی / 000 5509747633
 / 500ریال ماینه پرتاه به شماره ملی  280 / 000 5509776171ریال
سعید سعیدی نسب به شماره ملی  200 / 000 42401023080ریال آذر
عسگری به شماره ملی 10 / 000 1850184011ریال روح اله سعیدی
نسب به شماره ملی 10 / 000 5500024760ریال اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج
()904791

اگهی تصمیمات شرکت میعاد افق ساورز سهامی خاص به شماره ثبت  8826و شناسه ملی

 14007412928به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1399/03/11تصمیمات

ذیل اتخاذ شد  1- :آقای سیدحسین کشاورز به شماره ملی  4240107806به سمت بازرس اصلی

و سیده سحر آهوئی به شماره ملی  4240371368به 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 ()904812

