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اگهی تحدید حدود اختصاصی ششدانگ پالک۶۱/۶۶۹۱
قسمتی از پالک ۶۱-اصلی قریه دره شور دهدشت-
نظر به اینکه مالکیت وتصرفات مفروزه اقای بهنام ظفری اصل فرزند سالم در
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۱۹۳/۳۵متر مربع تحت پالک
۶۶۹۱فرعی از ۶۱--اصلی واقع در قطعه ۲بخش ۶دهدشت خیابان ارشاد نرسیده به
خیابان جهاد در جریان ثبت بوده که درروز تحدید حدود خود و یا نماینده قانونی وی
به این اداره مراجعه ننموده واز تحدید حدود خارج گردیده لذا آگهی تحدید حدود
اختصاصی آن با توجه به اختیارات حاصله از فراز یک بند ج و نیز ماده
۳۸۷مجموعه بخشنامه های ثبتی در یک نوبت
ودر یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر وبه اطالع مالک ومجاورین وصاحبان
حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدید حدود ونقشه برداری در ساعت  ۸صبح
مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸درمحل شروع وانجام خواهد شد و اعتراض به حدود با توجه به
ماده  ۲۰قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت سی ()۳۰روز
پذیرفته می شود
تاریخانتشار۱۳۹۹/۵/۷
یاری زاده
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان کهگیلویه
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزانه نیک فکر فرزند محمد به شماره ملی
 ۶۰۰۰۰۶۱۲۸۵صادر از کهگیلویه در مقطع کارشناسی رشته حقوق صادر از واحد
دانشگاهی یاسوج به شماره سریال ۳۴۳۸۱۵۹مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از
یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال نمایند.

اگهی تغییرات شرکت عمران فراز محمد سهامی خاص به شماره ثبت
 4463و شناسه ملی  14009045725به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1399/04/09تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیئت
مدیره از  3نفر به  4نفر افزایش یافت .و ماده مربوط در اساسنامه به شرح
فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()924116
اگهی تغییرات شرکت تچرا صنعت آداک با مسئولیت محدود به شماره ثبت 9652
و شناسه ملی  14008545337به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1398/06/17تغییرات ذیل اتخاذ شد  :کاهش سرمایه از طریق خروج شریک پس از
مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شده که :خانم سمانه حسینی کد
ملی 4220306498با دریافت مبلغ900000هزار ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت
از شرکت خارج گردید و هیچگونه سهم و مسئولیتی در شرکت ندارد, .وخانم مریم
رستمی حسن آباد کد ملی  4220660615به آدرس یاسوج با دریافت مبلغ100000هزار
ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و هیچگونه سهم و
مسئولیتی در شرکت ندارد .درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال به مبلغ
یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
لیست شرکا بعد از ورود شریک جدید و افزایش سرمایه1- :آقای محمد جعفری دارای
990000ریال سهم الشرکه 2-آقای علی نظری دارای  10000ریال سهم الشرکه اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()924120

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

شماره قبض انبار

مشخصات فنی خودرو

مالک خودرو

1

99/1/14-239306

سواری بنز  CLS500پاک () VV530dd

نوین گاجی او ( شرکت حمل  :حکمت صبا )

2

99/1/15-239576

سواری بنز مستعمل سوخته  S550پاک ( ) QQ248UQ

رشید بدل او ( بیمه پاسارگاد )

اداره کل گمرک آستارا

5068

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک 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  139960330002002625مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430002001442آقای/خانم
رحمــان عبــادی فرزنــد ســلمان در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 126مترمربــع پــاک شــماره  1853اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مالکیــت متقاضــی طــی ســند رســمی
شــماره  134651مــورخ  89/6/21دفترخانــه  12قــم ( .م الــف ) 6654
 -2رأی شــماره  139960330002002463مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002001791آقــای/
خانــم علــی علــی مردانــی فرزنــد حســین در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  58/36مترمربــع پــاک شــماره  2302/6/263اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عادی
خریــداری مــع الواســطه از شــرکت تعاونــی مســکن کارگــران شــهرداری توســط علــی اخاقــی ( .م الــف ) 6655
 -3رأی شــماره  139960330002003369مربــوط بــه پرونــده کاســه  1396114430002000461آقای/خانــم
علیرضــا اشــکوه فرزنــد خــداوردی در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنا شــده بمســاحت
 110/96مترمربــع پــاک شــماره  2214اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع
الواســطه از ورثــه نســل دوم علــی اکبــر تولیتــی( .م الــف ) 6656
 -4رأی شــماره  139860330002007137مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002013642آقــای/
خانــم ســلطانعلی وکیلــی فرزنــد رمضانعلــی در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنا شــده
بمســاحت  120مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  2181اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عادی/
سندرسمی/ســند مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از عبــاس رضویــان ورثــه جــال ورثه محمــد رضویــان خریداری
کــرده اســت ( .م الــف ) 6657
 -5رأی شــماره  139960330002002210مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430002000278آقای/خانم
بهــروز بابایــی فرزنــد علــی در قســمتی از  /ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 81
مترمربــع پــاک شــماره باقــی مانــده  2382اصلــی کــه بــه پــاک  2382/105اصلــی تغییــر یافتــه در بخــش
دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از عزیــز قاســمی ســیار ثبــت دفتــر 520صفحــه
( . 410م الــف ) 6658
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( .بازتــاب خبــر  -ابتــکار)
تاریخ انتشار دوم1399/05/07 :
تاریخ انتشار اول1399/04/23 :

4695

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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی
متقاضیــان پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک
موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
 -1رأی شــماره  139960330001000122مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001001325آقــای/
خانــم حســین نیکوئیــان محمــدی فرزنــد یدالــه در قســمتی از  /ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت
 133مترمربــع پــاک شــماره  10281اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع
الواســطه از تقــی بیدخــام و رضــا بیدخــام ومحســن بید خام صــادره در دفتــر  112صفحــه ( . 477م الــف ) 6682
 -2رأی شــماره  139960330001000195مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001001929آقای/خانــم
جعفــر نــور محمــدی فرزنــد فیــروز در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  79/15مترمربــع پــاک 11150
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند صلــح  22411مــورخ  98/4/9دفترخانــه  74قــم( .م الــف ) 6683
 -3رأی شــماره  139860330001018629مربــوط بــه پرونــده کاســه  1398114430001001880آقای/خانم
ابراهیــم قربانــی حشــمتیان فرزنــد احمدعلــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  142/50مترمربــع
پــاک  10986اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند قطعــی  10609مــورخ  94/5/21دفترخانــه 87
قــم (م الــف ) 6653
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( .بازتــاب خبــر  -ابتــکار)
تاریخ انتشار اول 1399/04/23 :تاریخ انتشار دوم1399/05/07 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

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

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

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

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

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

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

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

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  3-روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر

آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()922156

اگهی تصمیمات شرکت سها سم جنوب سهامی خاص به شماره ثبت
 1065و شناسه ملی 10680018773به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/04/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-1رویا استوی به شماره ملی  4250924904و ثریا استوی به شماره ملی
 4251109244و محسن استوی به شماره ملی  4250932990به سمت
اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2تیدا
بهرمند به شماره ملی  4251115589به سمت بازرس اصلی و سیده
ساره بزرگمهری به شماره ملی  4250058549به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3روزنامه کثیر االنتشار
ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دهدشت ()922158

اگهی تصمیمات شرکت سها سم جنوب سهامی خاص به شماره ثبت
 1065و شناسه ملی  10680018773به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/04/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :رویا استوی به شماره ملی
 4250924904به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و ثریا استوی به
شماره ملی  4251109244به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن استوی
به شماره ملی  4250932990به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای
مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار
و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء
رویا استوی ( مدیر عامل وعضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است
 .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت
()922160

مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز موتــور ســیکلت ترمیــن  125ســی ســی رنــگ مشــکی مــدل  1387شــماره موتــور
 2949327و شــماره شاســی  n1d125c8710381شــماره پــاک ایــران  88368 – 612مفقــود گردیــده و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

5087

قم

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم

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

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی

4696

مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان قم
باسام و احترام
بــه پیوســت تصویــر فــرم شــماره یــک مربــوط بــه اقــای احمــد ایمانــی فردوئــی کــه درجلســه مــورخ 99/4/24
کمیتــه بــدوی مشــاغل ســخت و زیــان اور اســتان قــم مطــرح و از مجمــوع یــک شــغل مطــرح شــده یــک شــغل
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت
جهت اقدامات بعدی به پیوست ارسال میگردد
مشاغل تایید شده(ب)  :بافنده درجه ( 1شرکت ایران ترمه)
ترک زاده آرانی – مدیر شهرستان
رونوشت :
_1معاونــت محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی و مدیریــت درمــان اســتان جهــت اســتحضار و اقــدام مقتضــی برابــر
مــاده  3آییــن نامــه
_2شرکت /کارگاه:ایران ترمه جهت اطاع و اقدام مقتضی
_3آقای /احمد ایمانی فردوئی جهت اطاع
 -4ایــن رای بــه اســتناد تبصــره  5مــاده  8آئیــن نامــه اجرایــی مشــاغل ســخت وزیــان آور ظــرف مــدت  15روز
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی درکمیتــه تجدیــد نظــر مشــاغل ســخت وزیــان آور مــی باشــد ودر صــورت عــدم
اعتــراض هــر یــک از طرفیــن وقطعــی والزم االجــرا شــدن رای مذبــور بــه اســتناد تبصــره  2مــاده  16قانــون
تشــکیات وآئیــن دادرســی دیــوان عدالــت اداره ظــرف  3مــاه از تاریــخ ابــاغ بــراب اشــخاص داخــل کشــور و
ظــرف  6مــاه از تاریــخ ابــاغ بــرای افــراد مقیــم خــارج کشــور قابــل فرجــام خواهــی در دیــوان عدالــت اداری
5088
خواهــد بــود.

رونوشت حصروراثت

اقــای اســحاق خالــدی سردشــتی بشناســنامه شــماره 466964358باســتناد شــهادتنامه وگواهــی فوت ورونوشــت
شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره  9900217تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشعارداشــته اســت کــه
شــادروان راضیــه خالــدی سردشــتی بشناســنامه شــماره  0درتاریــخ یکشــنبه 15تیــر 1399درگذشــته وورثــه وی
درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از -1فــرزاد خالــدی فرزنــد محمدیــار شــماره شناســنامه 4660202666نســبت بــا
متوفــی زوج  -2جــان پــری خالــدی سردشــتی فرزنــد ولــی محمــد شــماره شناســنامه 4669660349نســبت بــا
متوفــی مادر-3اســحاق خالــدی سردشــتی فرزنــد غریــب الــه شــماره شناســنامه 4669643258نســبت بــا متوفی
پــدر  -4فاطمــه خالــدی فرزنــد فــرزاد شــماره شناســنامه  466123856نســبت بــا متوفی فرزنــد  -5النــاز خالدی
فرزنــد فــرزاد شــماره شناســنامه  4661073878نســبت بــا متوفــی فرزنــد پــس ازتشــریفات قانونــی ســرانجام
درتاریخ1399/5/2دروقــت فــوق العــاده شــعبه دوم حصروراثــت شــورای حــل اختــاف آلونــی بتصــدی امضــا
کننــدگان زیــر تشــکیل وپــس ازماحظــه پرونــده کارگواهــی مــی نماید کــه ورثــه درگذشــته منحصربه اشــخاص
یادشــده دربــاال بــوده ووارث دیگــری نــدارد ودارائــی ان روانشــاد پــس ازپرداخــت وانجــام حقــوق ودیونیکــه برترکه
تعلــق مــی گیــرد بــه صــورت زیــر تقســیم مــی گردد-1فــرزاد خالــدی زوج  1/4یــک چهــارم ازکل ماتــرک
 -2جــان پــری خالــدی سردشــتی مــادر 1/6یــک ششــم ازکل ماتــرک  -3اســحاق خالــدی سردشــتی پــدر 1/6
یــک ششــم ازکل ماتــرک  -4فاطمــه خالــدی فرزنــد  5/24پنــج بیســت وچهــارم ازکل ماتــرک  -5النازخالــدی
فرزنــد  5/24پنــج بیســت وچهــارم ازکل ماتــرک ایــن رونوشــت جهــت درج درروزنامــه صــادر گردیــد وهیــچ
اعتبــار وارزش دیگــری نــدارد 182

قاضی شورای حل اختالفشعبه دوم حصروراثت آلونی مسعود مرادی

5090

مفقودی

پــاک موتــور ســیکلت سیســتم پیشــرو تیــپ تریــل  XL150CCبــه رنــگ زرد مــدل  1389بشــماره انتظامــی
 34428ایــران  578و مشــاره موتــور  161FMJ*08056799و شــماره تنــه  150E8958088مفقــود و ازدرجه
5071
اعتبــار ســاقط مــی باشــد
در خصــوص پرونــده کاســه  980112و شــماره بایگانــی  980112ایــن دادگاه موضــوع درخواســت ســتاد اجرایــی
فرمــان حضــرت امــام (ره ) نمایندگــی اســتان گیــان بخواســته صــدور حکــم تملیــک پــاک ثبتــی  3018فرعی
از  55اصلــی واقــع در رشــت بلــوار گیــان خیابــان  164بخــش  4رشــت مجهــول المالک در اجــرای مقــررات ماده
 73قانــون اییــن دادرســی مدنــی بــه مالــک یــا مالکیــن احتمالــی ملــک مذکــور کــه مجهــول المــکان مــی باشــد
ابــاغ مــی گــردد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــا بــه همــراه داشــتن مــدارک و دالیــل خــود در ایــن
دادگاه واقــع در رشــت فلکــه نیــروی دریایــی مجتمــع قضایــی پــل عــراق جهــت رســیدگی حاضــر شــوند در غیــر
اینصــورت دادگاه غیابــا مبــادرت بــه رســیدگی نمــوده و اتخــاذ تصمیــم قانونــی مــی نماید

مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل  49قانون اساسی گیالن

5069

در خصــوص پرونــده کاســه  980078و شــماره بایگانــی  980078ایــن دادگاه موضــوع درخواســت ســتاد اجرایــی
فرمــان حضــرت امــام (ره ) نمایندگــی اســتان گیــان بخواســته صــدور حکــم تملیــک یــک قطعــه زمیــن مجهول
المالــک فاقــد پــاک درمجــاورت غربــی پــاک  244فرعــی از  218اصلــی
بــه مســاحت تقریبــی یــک هکتــار واقــع در چابکســرروبروی مجتمــع توریســتی اهــوان زمیــن باصاحــب پشــت
گلکــده ضامــن اهــو بخــش  29گیــان در اجــرای مقــررات مــاده  73قانــون اییــن دادرســی مدنــی بــه مالــک یــا
مالکیــن احتمالــی ملــک مذکــور کــه مجهــول المــکان مــی باشــد ابــاغ مــی گــردد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ
نشــر آگهــی بــا بــه همــراه داشــتن مــدارک و دالیــل خــود در ایــن دادگاه واقــع در رشــت فلکــه نیــروی دریایــی
مجتمــع قضایــی پــل عــراق جهــت رســیدگی حاضــر شــوند در غیــر اینصــورت دادگاه غیابــا مبــادرت به رســیدگی
نمــوده و اتخــاذ تصمیــم قانونــی مــی نمایــد

مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل  49قانون اساسی گیالن

مفقودی

5070

شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت سیســتم نامــی تیــپ  CC 125بــه رنــگ قرمــز مــدل 1382
بشــماره پــاک  66341ایــران  578بشــماره موتــور  1121480و شــماره تنــه  1126131مفقــود و
5072
ازدرجه اعتبار ساقط می باشد

اگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی مقاوم سازان خلیج فارس سهامی خاص به

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محسن نرگسی تقی آباد به شماره ملی 0872773574به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور

بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء محسن جوکار حسن آباد (رئیس
هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است -3فرشاد اردشیری به شماره ملی 4240200008

به سمت بازرس اصلی و زینب کریم زاده به شماره ملی4230577321به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند-4روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی

های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()922155

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

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

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

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

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

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

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

و سمانه گودرزی به شماره ملی  2380078475به سمت رئیس هیات مدیره و محمدرضا
پورمختاربه شماره ملی  2298776229به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال

انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک

 ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء علی گودرزی ( مدیرعامل و عضوء هیات مدیره )
و مهر شرکت معتبر است  -4 .روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت

انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()922162

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

برابــر رای شــماره  1399/02/10 – 139960318008000290هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ســید احمــد دقیقی فرزند ســید اشــرف بــه شــماره شناســنامه  260صــادره از املش
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  574/05مترمربــع بــه شــماره پــالک
 8417فرعــی مجــزی از  342فرعــی از  72اصلــی واقــع در قریــه صیــدر محلــه بخــش  29گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی بنیــاد علــوی 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  161.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز ســه شــنبه  99/04/24تاریــخ انتشــار نوبــت
دوم  :روز ســه شــنبه 99/05/07

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

4713

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

برابــر رای شــماره  1399/02/01 – 139960318008000288هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ســید احمــد دقیقــی فرزنــد ســید اشــرف بــه شــماره شناســنامه  260صــادره از املــش
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  500مترمربــع بــه شــماره پــالک 8419
فرعــی مجــزی از  342فرعــی از  72اصلــی واقــع در قریــه صیــدر محلــه بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی بنیــاد علــوی 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 می
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
 163 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز ســه شــنبه  99/04/24تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز ســه شــنبه 99/05/07

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

4712

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

برابــر رای شــماره  1399/02/01 – 139960318008000289هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک رودســر تصرفــات مالکانه
بالمعــارض ســید احمــد دقیقــی فرزنــد ســید اشــرف بــه شــماره شناســنامه  260صــادره از املــش در ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  503/89مترمربــع بــه شــماره پــالک  8418فرعــی مجــزی
از  342فرعــی از  72اصلــی واقــع در قریــه صیــدر محلــه بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد
علــوی 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 مالکیت صــادر خواهــد شــد  162 .تاریخ انتشــار
نوبــت اول  :روز ســه شــنبه  99/04/24تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز ســه شــنبه 99/05/07
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت و ســند کارخانــه خــودرو ســواری ســایپا  132بــه شــماره انتظامــی 475ص 33ایــران  65بــه
شــماره موتــور  3937236و شــماره شاســی  s5420090050101مــدل  1390برنــگ ســفید-روغنی بنــام میثــم
5085
تیــر ســنجر مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و ســند کارخانــه خــودرو ســواری ســایپا  131 SLبــه شــماره انتظامــی 298ص 48ایــران 12
بــه شــماره موتــور  4614647و شــماره شاســی  S3412291444490مــدل  1391برنــگ ســفید-روغنی بنــام
5086
علــی محمــد شــرفی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

سندموتورســیکلت TNT249رنــگ طالئــی شــماره پــالک  777-22622شــماره موتــور  23161723شــماره
تنــه 07523مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

مشهد

5089

اگهی تغییرات شرکت مهندسی ارمغان کاوش فرخیانی سهامی خاص به
شماره ثبت  7617و شناسه ملی  14005220970به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1398/12/10تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای
هیات مدیره از سه نفر به چهار نفر افزایش یافت و ماده  31اساسنامه اصالح
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()922161

