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سند و برگ سبز خودروی وانت پیکان تیپ  1600iمدل  ۱۳۸۳به رنگ سفید
روغنی به شماره موتور  11283093471به شماره شاسی  83917860به شماره پالک
 ۸۲ج ۴۴۵ایران  ۴۹به نام حمید رضا بانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد

سند و برگ سبز سواری پژو ۴۰۵مدل ۱۳۹۰رنگ نقره ای متالیک شماره پالک
۶۵۸-۴۹ب۹۲شمارهموتور۱۲۴۹۰۲۲۵۳۵۵شمارهشاسیNAAM11CA6CR471920
به نام حسین شعبانلو مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

آگهی حصر وراثت  ...آقای گنجعلی آذر دارای شناسنامه شماره  ۳۰۵به شرح
دادخواست به کالسه  ۱۹۵.۹۸از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان علی آذر به شماره شناسنامه  ۸۲در تاریخ ۱۳۶۷.۵.۱
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 .۱ ...متقاضی گواهی حصر وراثت فرزند علی به ش ش  ۳۰۵به ت ت  ۱۳۴۷صادره از
بویر احمد فرزند متوفی  ..۲..اژدر آذر فرزند علی به ش ش  ۱۸۸به ت ت  ۱۳۳۸صادره
از بویر احمد فرزند متوفی..۳..کلبعلی آذر فرزند علی به ش ش  ۱۸۷به ت ت ۱۳۳۶
صادره از بویر احمد فرزند متوفی  .. ۴ ...صدری پیش بهار فرزند محمد لطیف به ش
ش  ۸و ت ت  ۱۳۰۷صادره از بویر احمد همسر متوفی (فوت شده)  ...اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم دارد و الی گواهی صادر خواهد شد  .....عوض اال آذر فرد رئیس
شورای حل اختالف پاتاوه

اگهی مزایده وفروش اموال منقول (نوبت اول)موضوع پرونده۹۸۰۸۱۹شعبه اول اجرا
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرائی فوق محکوم علیه ها
-۱حمزه دروزی فرزند محمد -۲زرین دروزی فرزند جانمحمد محکومند به
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به عنوان اصل خواسته ومبلغ
۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰خسارت وجه التزام قراردادی ازتاریخ ۱۳۹۶.۰۹.۲۵تا
۱۳۹۷.۰۱.۲۵وخسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ۱۳۹۷.۰۱.۲۶تا زمان اجرای حکم
و پرداخت مبلغ ۱۳.۷۷۰.۰۰۰ریال هزینه رسیدگی در حق محکوم له مصدق مطاهری
فرزند اهلل داد گردیده که از اموال محکوم علیه ها سه دستگاه ماشین لباس شویی دو
قلو مارک هاورسن وچهار عدد جارو برقی شروین سطلی  ۳۶۰۰توقیف وتوسط کار
شناس سه عدد ماشین لباسشوی به قیمت ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ریال وچهار عدد جارو برقی
۴۸.۰۰۰.۰۰۰ریال قیمت گذاری شده ودر قبال بدهی محکوم علیه ها معرفی توقیف
ودر تاریخ ۱۳۹۹.۰۹.۰۴ساعت ۹تا۱۱صبح در دفتر دادگاه به فروش می رسد قیمت
اموال به مبلغ مذکور طبق نظر کار شناس اعالم گردیده اموال متعلق به شخصی می
باشد که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید متقاضیان( ۵روز )قبل از تاریخ فوق الذکر
می توانند اموال را مشاهده نمایند
سید جواد نورایی نیا
مدیر دفتر شعبه اول اجرای مدنی دادگستری شهرستان کهگیلویه

تاسیس شرکت سهامی خاص افق خدمات بلوط درتاریخ  1399/04/08به شماره
ثبت  10174به شناسه ملی  14009242476ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خدماتی
از قبیل :امور حمل و نقل درون شهری (شامل ادراه امورنقلیه و رانندگی)  -تعمیر
و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه -
خدمات فنی خودرو و موارد مشابه -امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا
 ،اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه  -خدمات عمومی شامل نامه رسانی ،تنظیفات
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  -امورچاپ و تکثیر شامل صحافی وحرفچینی و غلط گیری و خطاطی و چاپ
و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه  -امور تاسیساتی شامل تعمیر و
نگهداری و بهره برداری ازتاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه  -خدمات تامین
نیروی انسانی ادارات دولتی و نهادهای خصوصی -شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات
دولتی وخصوصی 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  ،دهستان سررودجنوبی  ،روستا سرابتاوه ،محله
ندارد  ،کوچه ((سید ابراهیم فروزان))  ،خیابان (10متری)  ،پالک  ، 0طبقه همکف
کدپستی  7591147467سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ابوذر محمدی نیا فرزند حسین به شماره شناسنامه
 ۲صادر از در مقطع کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه را علف های هرز صادر
از واحد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران به شماره دانشجویی ۸۵۰۰۶۵۲۳
سریال ۱۷۹۳۷۲مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا میشود اصل
مدرک را به دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ارسال نمایند.

نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ 350000
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  3005250مورخ  1399/03/17نزد بانک
توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد
صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای هدایت بهمن پوریان به شماره ملی
 4220057455و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال خانم مریم عبدالهی مطلق به شماره ملی 4220512748

آگهی تصمیمات شرکت سنگر سازان میعاد جنوب سهامی خاص به شماره

ثبت  9308و شناسه ملی  14007996438به استناد صورتجلسه مجمع عمومی

فوق العاده مورخ  1398/05/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :به موضوع شرکت

عالوه بر موارد قبلی خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و

موارد مشابه  -تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه ،

و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
سندو برگ سبز سواری پراید ۱۳۱مدل  ۱۳۹۱رنگ آبی سیر متالیک شماره پالک
۷۷۱-۴۹ج ۳۹شماره موتور ۴۷۹۳۳۰۱شماره شاسی  NAS411100C1177126به
نام محمد ابراهیم بهروان مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

خدماتفنی خودرو و موارد مشابه  -امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع

 2سال خانم پرستو روان ساالر به شماره ملی  4231969248و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل 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 مریم عبدالهی مطلق
طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم بخشی امیرآباد به شماره ملی  4220539484به

رسانی  ،تامین نیروی انسانی  ،برپایی نمایشگاهای داخلی و خارجی  ،پیشخدمتی

اگهی تغییرات شرکت هرسین سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 8313
و شناسه ملی  10260294426به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1397/09/30تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :سیدروح
اله کریمی به شماره ملی  4231915350و سیده الناز کریمی به شماره ملی
 4231959706و اسماعیل مرادی به شماره ملی  4250507696و علی
ضامن پیشرو به شماره ملی  4230658605به سمت اعضای اصلی هیات
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  2-محسن جعفری به شماره ملی
 4220115722به سمت بازرس اصلی و سید احمد جعفری به شماره ملی
 4220399781به 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
()1029457
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کارت ســبز پــژو  405بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 339ن 54ایــران 72
 شــماره شاســی  NAAM01CA7BE218369وشــماره موتــور  12489305441مفقــود شــده و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســبز ایســوزو بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 845ع 62ایــران - 62
شــماره شاســی  NAG089NQRF02829و شــماره
موتــور  789448مقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد.
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کارت ماشــین نیســان بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 931ن 78ایــران 72
 شــماره شاســی  NAZPL140TE0379499وشــماره موتــور  670674مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســبز کامیــون رنــو بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس -بــه شــماره شــهربانی 392ن 11ایــران 72
 شــماره شاســی  NAD45ACAO00023014وشــماره موتــور  83M0583297مفقــود گردیــده و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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کارت ماشــین وانــت مــزدا دوکابیــن بــه مالکیــت
شــهرداری چالوس  -به شماره شــهربانی 825ن 57ایران
 - 72شــماره شاســی NAGP2PC12CA111965
و شــماره موتــور  FEA11530مفقــود شــده و از درجه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســبز ایســوزو بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 847ع 62ایــران - 62
شــماره شاســی  NAG089NPRF22329و شــماره
موتــور  800599مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد.
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کارت ســبز ایســوزو  6تــن بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 851ع  62ایــران 62
شــماره شاســی  NAG089NPRF20769و شــماره
موتــور  775554مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد

کارت ســبز ایســوزو بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 198ع 69ایــران - 62
شــماره شاســی  NAG089NPRF20766و شــماره
موتــور  775563مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد.
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ایســوزو
ســبز
ســبز
کارتکارت
ایرانایران
679ع54
679ع54
ـهربانی
ـهربانی
شماره شـ
شماره شـ
چالوسبه -به
چالوس -
ـهرداری
ـهرداری
شـ شـ
NAGNKR55E0870535
NAGNKR55E0870535
شاســی
شاســی
شــماره
شــماره
- 62- 62
درجــه
درجــه
گردیــدهازو از
گردیــده و
مفقــود
مفقــود
630980
630980
موتــور
موتــور
شــماره
شــماره
باشــد.
باشــد.
ـاقطـیمــی
ـاقط مـ
ـار سـ
اعتبـسـ
اعتبــار

کارت ســبز ایســوزو بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 846ع 62ایــران - 62
شــماره شاســی  NAG089NPRF22453و شــماره
موتــور  800516مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد

کارت ســبز و کارت ماشــین کامیــون بــه مالکیــت
شــهرداری چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 24739
نوشــهر  - 11شــماره شاســی  14/954729و شــماره
موتــور  00/293555مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مالکیــت
بــهبــه
نشــانی
آتــش
کامیــون
ســبز
کارتکارت
مالکیــت
نشــانی
آتــش
کامیــون
ســبز
ایرانایران
476ع17
ـهربانی
شماره شـ
چالوسبه -به
ـهرداری
شـ شـ
476ع17
ـهربانی
شماره شـ
چالوس -
ـهرداری
NAGFVR34MFT000480
شاســی
ـمارهـماره
72- 72شـ -شـ
NAGFVR34MFT000480
شاســی
درجــه
ـدهازو از
گردی
ـودــود
مفقـمفق
672318
موتــور
ـمارهـماره
و شـو شـ
درجــه
ـدهـ و
گردیـ
672318
موتــور
باشــد.
باشــد.
ـاقطـیمــی
ـاقط مـ
ـار سـ
اعتبـسـ
اعتبــار

کارت ســبز مینــی بــوس بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 848ع 62ایــران 62
 شــماره شاســی  37901788911095و شــمارهموتــور  37912008385027مفقــودت گردیــده و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســبز و کارت ماشــین کامیــون بــه مالکیــت
شــهرداری چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 398ن14
ایران  - 72شــماره شاسی NAB9525025A960517
و شــماره موتــور  90692100423735مفقــود گردیــده
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شــهرداری
شــهرداری
مالکیــت
مالکیــت
بــهبــه
رنــورنــو
کامیــون
کامیــون
ســبز
ســبز
کارتکارت
7272
ـرانـران
391ن 11ایـ
391ن 11ایـ
ـهربانی
ـهربانی
ـمارهـ شـ
ـماره ش
ـه شـ
ـه بـشـ
ـوسـ-
ـوس  -ب
چالـچالـ
NAD45ACAO00023023و و
NAD45ACAO00023023
شاســی
شاســی
ـمارهـماره
 شـ -شــدهازو از
ـدهـ و
گردی
گردیـ
ـودــود
مفقـمفق
83M0583711
83M0583711
ـورــور
موتـموت
ـمارهـماره
شـ شـ
باشــد.
باشــد.
ـاقطـیمــی
ـاقط مـ
ـار سـ
اعتبـسـ
اعتبــار
درجــه
درجــه

فضای سبز شامل باغبانی ونگهداری فضای سبز و موارد مشابه  -امور چاپ و
تکثیر شامل صحافی  ،حروفچینی  ،غلط گیری ،خطاطی  ،چاپ و تکثیر و سایر
امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه  -امورتاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری
و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه  -نماکاری و سقف

کاذب ساختمان  -نصب کنتورهای برق،گاز وتلفن و آب ،جمع آوری برقهای غیر

مجاز  ،قطع و وصل مشترکین بدهکار و وصول مطالبات از مشترکین  ،تست و
نصب و اصالح کنتورهای برق ،گاز و آب  ،خدمات توزیع قبوض و قرائت کنتورهای

برق ،گاز ،تلفن و آب با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از

مراجع ذیصالح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج ()1029471

اگهی تغییرات شرکت مجتمع زیگورات سازان دنا سهامی خاص به شماره
ثبت  2516و شناسه ملی  10861745144به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/08/10تغییرات ذیل اتخاذ شد :
 -1شهرام کیامرسی به شماره ملی  4230120907و بهنام کیامرسی به شماره
ملی  4231663629و جعفر اسدزاده بیگدیلو به شماره ملی 5048858964
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2
منصور یار احمدی به شماره ملی  1950776281به سمت بازرس اصلی و
نسرین کرمانی سویسی به شماره ملی  0943451914به 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
()1029464

(رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل :

غذا ،اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه  -خدمات عمومی شامل تنظیمات  ،نامه

 ،امور آبدارخانه ،خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه  -نگهداری و خدمات

اگهی تغییرات شرکت مجتمع زیگورات سازان دنا سهامی خاص به
شماره ثبت  2516و شناسه ملی  10861745144به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/08/10تغییرات ذیل اتخاذ شد  :شهرام
کیامرسی به شماره ملی  4230120907به سمت مدیر عامل و رئیس
هیئت مدیره و بهنام کیامرسی به شماره ملی  4231663629به سمت
نائب رئیس و جعفر اسدزاده بیگدیلو به شماره ملی 5048858964
به سمت عضو هیات مدیره 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 شهرام کیامرسی ( مدیر
عامل و رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج
()1029462

سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زینب بهشتی پور به شماره ملی
 4231971201به 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
()1029461

اگهی تصمیمات 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  1399/07/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :جهان تقویان جدول قدم به کد ملی 4230131534
به 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 ()1034458

اگهی تغییرات شرکت زرین طلوع ایلیا سهامی خاص به
شماره ثبت  5200و شناسه ملی  10680070885به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/10
تغییرات ذیل اتخاذ شد  :شعبه شرکت در استان بوشهر ،
شهرستان دیر  ،بخش آبدان  ،شهر آبدان ،محله سادات ،
میدان انقالب  ،کوچه ((جمالی))  ،پالک  ، 0طبقه همکف کد
پستی 7555147978به مدیریت اقای غالمرضا اسکندری
به شماره ملی  2360332376تاسیس گردید اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()1029458
مفقودی

ســند مالکیــت  ،بــرگ ســبز  ،ســند کمپانــی و کارت خــودروی ســواری پرایــد جــی تــی ایکــس بشــماره انتظامــی
 137ب  72ایــران  57و شــماره موتــور  1368870و شــماره شاســی  S1412284717881متعلــق بــه اقــای
9192
محمــد عبدالرضائــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد  132مــدل  1391بشــماره انتظامــی  247ل  88ایــران  38و شــماره
موتــور  4634879و شــماره شاســی  S1422291318864متعلــق بــه خانــم ســمیرا حســن زاده شــیر دل مفقــود
9193
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهی حصروراثت

خانــم نرگــس حســن نــژاد کاکــرودی بــه شــماره شناســنامه  -فرزنــد محمــد علــی از ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان گوهــر اســماعیلی فرزنــد
رســتمعلی در تاریــخ  98/05/08در شهرســتان رحیــم آبــاد فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم
بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد  -1 :عبــاس حســن نــژاد کاکــرودی شــماره شناســنامه  1279نــام
پــدر محمــد علــی فرزنــد متوفــی  -2طاهــره حســن نــژاد کاکــرودی شــماره شناســنامه  990نــام
پــدر محمــد علــی فرزنــد متوفــی  -3نرگــس حســن نــژاد کاکــرودی شــماره شناســنامه  7نــام پــدر
محمــد علــی فرزنــد متوفــی  -4ســکینه حســن نــژاد کاکــرودی شــماره شناســنامه  324نــام پــدر
محمــد علــی فرزنــد متوفــی بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از
مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  9900405مفــاد درخواســت
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیــت نامــه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دوم شــورای حــل
اختــالف رحیــم ابــاد تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت
خواهــد شــد  2230 .م الــف

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری رحیم اباد

7590

مفقودی

بــرگ ســبز کامیونــت ون نیســان مــدل  1386بشــماره موتــور  378092و شــماره شاســی  J060623و شــماره
7593
پــالک  283-73ب  32بــه نــام خســرو کارگــر مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند کامیــون بــاری ایســوز مــدل  1389ان کیــو آر  70پــی ال بشــماره موتــور  786778و شــماره شاســی
 NAG089NQRF02726بنــام مریــم ســاالری بشــماره پــالک 251-83ع  33مفقــود و از درجــه اعتبــار
7594
ســاقط مــی باشــد

مفقودی

اینجانــب اســماعیل علــی زاده مالــک خــودرو وانت پیکان مــدل  1383بشــماره موتــور  11283048768و شــماره
شاســی  83907342و شــماره انتظامــی  624-73ب  36بعلــت 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 ضوابط
7595
مقــرر اقــدام خواهــد شــد

مفقودی

اینجانــب فاطمــه قفایــی مالــک خــودرو وانــت پیــکان مــدل  1386بشــماره شاســی  31632451و شــماره موتــور
 114866033205بعلــت 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 ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد 7596

مفقودی

پــالک انتظامــی خــودرو وانــت تویوتــا هایلوکــس بــه شــماره انتظامــی 448ب 25ایــران  94شــماره
موتــور  3413886و شــماره شاســی  855057708بنــام محمــد الفتــه مفقــود و از درجــه اعتبــار
7597
ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

بــرگ ســبز خــودرو ســواري پــژو 206مــدل  1384بــه شــماره پــالک 612-74م 99شــماره موتــور
 10FSS15127886شــماره شاســي  19825513بــه نــام ماهتیســا بنــي اســد مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

مشهد

7598

آگهــی تغییــرات شــرکت قیــر هرمــز پــارس شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  19540و شناســه ملــی  10720206188بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1399،06،07
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :اساســنامه جدیــد شــرکت مشــتمل بر
 62مــاده بــه تصویــب رســید و جایگزیــن اساســنامه قبلــی گردیــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس (7600 )1037511

