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تاسیس شرکت سهامی خاص دنا مکانیک یاسوج درتاریخ  1399/07/09به

شماره ثبت  10334به شناسه ملی  14009478195ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :امور پیمانکاری در زمینه راه-ساختمان-تاسیسات و تجهیزات-آب-

برق-صنعت -نفت وگاز به جز اکتشافات و بهره برداری واستخراج -ارتباطات-
معدن،کشاورزی 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 عمده فروشی  ،خیابان  13ابان  ،خیابان شریعتی  ،پالک ، 0

پاساژ الغدیر  ،طبقه همکف کدپستی  7591779613سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد

 100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی

شماره  3005852مورخ  1399/06/29نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید
چمران با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می

باشد اعضا هیئت مدیره آقای لطف اله پیرامون به شماره ملی  4231500381و
به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2

سال آقای صادق پیرامون به شماره ملی  4231501289و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال خانم کتایون پیرامون به شماره ملی 4232222413

و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :حق امضاء
کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه

های عادی و اداری با امضاء لطف اله پیرامون (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای
خدابخش یعقوبی کیش به شماره ملی  4232222741به سمت بازرس اصلی به

مدت یک سال مالی خانم مریم نمازیان به شماره ملی  4251179511به سمت

بازرس علی البدل 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
()1031886

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه اقــای علــی مظلومــی بــه وکالــت از اقــای محمــد قــوام صــدری بعنــوان متولــی
محمــد قــوام التجــار طبــق وکالتنامــه شــماره  21082مــورخ  1399/04/24دفتــر  870تهــران
بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت
ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بشــماره پــاک  223فرعــی از  82اصلــی بخــش نــه مشــهد کــه
متعلــق بــه موقوفــه مذکــور میباشــد بــه علــت ســهل انــکاری مفقــود شــده اســت بــا بررســی
دفتــر امــاک معلــوم شــد ششــدانگ ذیــل شــماره ثبــت  330706صفحــه  358دفتــر 1989
بنــام محمــد قــوام التجــار بتولیــت محمــد قــوام صــدری ثبــت و ســند چاپــی  0101638صادر
گردیــده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد مــاده – 120
اصاحــی قانــون ثبــت 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 به صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان
بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد  887 .م الــف

7545

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه اقــای علــی مظلومــی طبــق وکالتنامــه شــماره  21082مــورخ
 1399/04/24دفتــر  870تهــران از موقوفــه محمــد قــوام التجــار بتولیــت اقــای محمــد
قــوام صــدری بــه اســتناد اوراق استشــهادیه جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی
نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بشــماره پــاک  234فرعــی از  82اصلــی بخــش نــه مشــهد مفقــود
شــده اســت بــا بررســی دفتــر امــاک معلــوم شــد مالکیــت نامبــرده ذیــل دفتــر اماک
شــماره  2003صفحــه  217تحــت شــماره  332519ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره
 167548صــادر گردیــده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه
اســتناد مــاده  – 120اصاحــی قانــون ثبــت 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  865 .م الــف
ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد مقدس – حمید رضا افشار 7544

آگهی فقدان سند مالکیت

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کمک کاران دشت کهگیلویه درتاریخ
 1397/10/20به شماره ثبت  2383به شناسه ملی  14008072564ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :موضوع شرکت  :تامین نیروی انسانی و خدماتی -خدمات عمومی
(تلفنچی  -تنظیفات  -امور آبدار خانه -پیشخدمتی )  -تامین نیروی کارگری فصلی و
کاشی کاری  -نقاشی و رنگ آمیزی (کلی و جزئی)-موزائیک کاری -اجرای دیوار چینی
جدول گذاری -امور خدمتکاری و پذیرائی  -اجرای ایزوگام و عایق کاری -خشکشوئی و اتو کشی -نگهداری و خدمات فضای سبز-آبیاری و زهکشی  -خدمات چاپ و
تکثیر  -امور بهره برداری ازتاسیسات ( آب -برق  -گاز  -تلفن  -کلی و جزئی)  -امور
نظافت و بهداشت اماکن -رستوران داری و بوفه  --لوله کشی( آب  --گاز  -کلی و
جزئی) -برق کشی  -تاسیسات آب و فاضالب شهری و روستائی  -تهیه و طبخ و توزیع
مواد غذایی  -امور آشپزخانه و رستوران  -توزیع قبوض آب و برق و گاز درصورت لزوم
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان کهگیلویه  ،بخش مرکزی  ،شهر

نظــر بــه اینکــه اقــای علــی مظلومــی طبــق وکالتنامــه شــماره  21082مــورخ
 1399/04/24دفتــر  870تهــران از موقوفــه محمــد قــوام التجــار بتولیــت اقــای محمــد
قــوام صــدری بــه اســتناد اوراق استشــهادیه جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی
نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بشــماره پــاک  232فرعــی از  82اصلــی بخــش نــه مشــهد مفقــود
شــده اســت بــا بررســی دفتــر امــاک معلــوم شــد مالکیــت نامبــرده ذیــل دفتــر اماک
شــماره  2003صفحــه  211تحــت شــماره  332517ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره
 167546صــادر گردیــده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه
اســتناد مــاده  – 120اصاحــی قانــون ثبــت 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  876 .م الــف
ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد مقدس – حمید رضا افشار 7543

آگهی تغییرات شرکت عدالت پیمان ارجان سهامی خاص به شماره
ثبت  4261و شناسه ملی  14007852045به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/08/16تغییرات ذیل اتخاذ
شد  -1 :محمود فریدی به شماره ملی  1379177243و آقای علی
مرودشتی به شماره ملی  4260265342و آقای حسن جعفری به شماره
ملی  0682311286به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند  -2فرهاد حیدری به شماره ملی  4269814020به
سمت بازرس اصلی و خانم حمیده سپهر به شماره ملی 4269975105به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند3- .
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 دوگنبدان
()1029469

آگهی تغییرات شرکت رابین افق سپنتا سهامی خاص به شماره

ثبت  9220و شناسه ملی  14007899736به استناد صورتجلسه

مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/11/07تغییرات ذیل

اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد ،

شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،زیرتل  ،بلوار
امامت  ،خیابان امامت  [ 11شهید محمد زکاوت ]  ،پالک  ، 18طبقه

همکف کدپستی  7591838711 :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
()1029465

دهدشت ،جهاد  ،کوچه شهید حسن علی شفیع نژاد  ،خیابان شهید جمشید نوذری
 ،پالک  ، 0طبقه زیر زمین کدپستی  7571877515سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سید سیف
اله دستیار به شماره ملی  4250055949دارنده  990000ریال سهم الشرکه آقای سید
رضا دستیار به شماره ملی  4251141245دارنده  10000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت
مدیره آقای سید سیف اله دستیار به شماره ملی 4250055949و به سمت مدیرعامل
به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سید رضا
دستیار به شماره ملی 4251141245و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا  :حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهد آور شرکت از قبیل چک

آگهی تصمیمات شرکت راه و ساختمانی بردیان سازه یاسوج سهامی خاص به شماره ثبت 1724
و شناسه ملی  10861926168به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1399/07/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :سیدعلی اکبر افشینی به شماره ملی 4250127915
و سید منصور فرهادی به شماره ملی  425127354سیده زهرا فرهادی به شماره 4250131491
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2سیدعلی اکبر افشینی
به شماره ملی4250127915مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدمنصور فرهادی به شماره ملی
4250127354رئیس هیئت مدیره سیده زهرا فرهادی به شماره 4250131491نائب رئیس هیات
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  .حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور

سفته برات قررادادها عقود اسالمی و نامه های عادی و اداری با امضاء سید سیف اله

بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء سیدعلی اکبر افشینی (مدیرعامل

دستیار (مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبر می باشد .اختیارات

وعضو هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است  -3موسی بشتام به شماره ملی 4250130193به

مدیر عامل  :طبق اساسنامه 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 مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری دهدشت ()1029478

آگهی تصمیمات شرکت ویال سازان نسیم گستر سهامی خاص به شماره ثبت 6187
و شناسه ملی  10680080102به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1399/06/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :شهرام برازش به شماره ملی
 6009692962و چنگیز بنیادی به شماره ملی 4250927857و مسعود تقوی نیا به شماره
ملی 4231250413به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
 -2شهرام برازش به شماره ملی  6009692962به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره
و چنگیز بنیادی به شماره ملی4250927857به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مسعود
تقوی نیا به شماره ملی4231554005به سمت عضو اصلی 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 برازش ( مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره)
و مهر شرکت معتبر است  -3زری قلنده به شماره ملی 4232233865به سمت بازرس
اصلی و زلیخا قلنده به شماره ملی 4231554005به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1032648

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد مقدس
حمید رضا افشار

آگهی

ملی  14007767582به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/01

تغییرات ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه  :محل جدید شرکت  :استان فارس  ،شهرستان شیراز

 ،بخش مرکزی  ،شهر شیراز ،محله بل پاسداران  ،خیابان شهید جهان آرا  ،بلوار پاسداران
 ،پالک  ، 0ساختمان ثنا  ،طبقه چهارم  ،واحد  4کد پستی7185756319 :تعیین گردید 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 ()1031887

گهی تغییرات شرکت عمران پیکر باربد سهامی خاص به شماره ثبت  4246و شناسه
ملی  14007767582به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/01

تغییرات ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه  :محل جدید شرکت  :استان فارس  ،شهرستان شیراز

 ،بخش مرکزی  ،شهر شیراز ،محله بل پاسداران  ،خیابان شهید جهان آرا  ،بلوار پاسداران
 ،پالک  ، 0ساختمان ثنا  ،طبقه چهارم  ،واحد  4کد پستی7185756319 :تعیین گردید 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 ()1031887

رونوشت آگهی حصر وراثت

اقــای کیانــوش لیــراوی دارای شناســنامه شــماره  1بشــرح دادخواســت بــه کاســه  97/269از ایــن دادگاه
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد لیــراوی فرزنــد مرتضــی
بشناســنامه  8در تاریــخ  1399/06/29اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحوم
منحصــر اســت بــه شــرح ذیــل  -1 :ماهــزاده خدامــی فرزنــد ناصــر شــماره ملــی  5299693303صــادره از دیلم
متولــد  1341نســبت همســر متوفــی  -2داریــوش لیــراوی فرزنــد محمــد شــماره ملــی  5299917716صــادره
از دیلــم متولــد  1350فرزنــد متوفــی  -3کیانــوش لیــراوی فرزنــد محمــد شــماره ملــی  5299919433صــادره
از دیلــم متولــد  1352فرزنــد متوفــی  -4ابراهیــم لیــراوی فرزنــد محمــد شــماره ملــی  1819669599صــادره از
دیلــم متولــد  1355فرزنــد متوفــی  -5اســمعاعیل لیــراوی فرزنــد محمــد شــماره ملــی  5299980167صــادره از
دیلــم متولــد  1365فرزنــد متوفی-6فاطمــه لیــراوی فرزنــد محمــد شــماره ملــی  5299829027صــادره از دیلــم
متولــد  1351فرزنــد متوفــی  -7صدیقــه لیــراوی فرزنــد محمــد شــماره ملــی  1818502402صــادره از دیلــم
متولــد  1356فرزنــد متوفــی -8خدیجــه لیــراوی فرزنــد محمــد شــماره ملــی  5299925247صــادره از دیلــم
متولــد  1357فرزنــد متوفــی -9زینــب لیــراوی فرزنــد محمد شــماره ملــی  5299943350صــادره از دیلــم متولد
 1362فرزنــد متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تا
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی دارا باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه
تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد  .م الــف 7577

7577

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

برابــر رای شــماره  1399/07/03 - 139960318018001916هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حمیــد داددهشــی فرزنــد محمــد رضــا بــه شــماره ملــی  6539255624در
ســه دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت  194/92مترمربــع مجــزی
شــده از پــاک  104فرعــی از ســنگ  3اصلــی واقــع در قریــه رودبــرده بخــش  12گیــان  ،کــه بــرای آن شــماره
 2759فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی آقــای علــی بابائــی محــرز گردیــده اســت لــذا
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  2013 .تاریــخ انتشــار نوبــت
اول  99/07/29 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/08/14

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی

7227

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

برابــر رای شــماره  1399/07/03 - 139960318018001954هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســجاد ذکریــا پــور فرزنــد غامرضــا بــه شــماره ملــی  2595945858در
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان دو طبقــه و محوطــه بــه مســاحت  213/52مترمربــع مجــزی شــده از پــاک 30
فرعــی از ســنگ  2اصلــی واقــع در قریــه اقــا عســگری بخــش  12گیــان  ،کــه بــرای آن شــماره  872فرعــی در
نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی آقــای یوســف رحمــن پــور (ســند زارعانــه ) 51/02/20-57561
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع 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 خواهد شــد 2011 .
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/07/29 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/08/14

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1399/06/12 - 139960318018001500هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
ســنگر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حســن یوســفی فرزنــد عبدالــه بــه شــماره ملــی
 6539363591در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  320/08مترمربــع مجــزی
شــده از پــاک  38فرعــی از ســنگ  3اصلــی واقــع در قریــه رودبــرده بخــش  12گیــان  ،کــه بــرای
آن شــماره  2756فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی آقــای رجبعلــی پســندیده
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع 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  2009 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/07/29 :تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :مــورخ 99/08/14

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی

نوبت دوم

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -4روزنامه ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجارییاسوج
()1029477

اگهی تغییرات شرکت عمران پیکر باربد سهامی خاص به شماره ثبت  4246و شناسه

حسین اکبری – رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان دیلم

سمت بازرس اصلی و ندا پرهیزکاری به شماره ملی 4250056562به سمت بازرس علی البدل

7229

ســند مالکیــت لــودر چــرخ الســتیکی مــدل  957CLبــه ســریال موتــور 9126003485Cســریال شاســی
7244
 1206014-Y4مــدل  1392مفقــود گشــته و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

آگهی تصمیمات شرکت اسطوره سازه پایدار سهامی خاص به شماره ثبت  9090و
شناسه ملی  14007785799به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1399/05/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :سیروس رشیدی به شماره
ملی  4240068088و نسرین رشیدی به شماره ملی  4240300193و هومان لشکری
به شماره ملی  2392060827به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  -2سیروس رشیدی به شماره ملی  4240068088به سمت مدیر عامل
و عضو هیات مدیره و هومان لشکری به شماره ملی  2392060827به سمت رئیس
هیات مدیره و نسرین رشیدی به شماره ملی  4240300193به 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 سیروس
رشیدی (مدیر عامل و 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 ()1029479

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه اقــای علــی مظلومــی طبــق وکالتنامــه شــماره  21082مــورخ
 1399/04/24دفتــر  870تهــران از موقوفــه محمــد قــوام التجــار بتولیــت اقــای محمــد
قــوام صــدری بــه اســتناد اوراق استشــهادیه جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی
نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بشــماره پــاک  237فرعــی از  82اصلــی بخــش نــه مشــهد مفقــود
شــده اســت بــا بررســی دفتــر امــاک معلــوم شــد مالکیــت نامبــرده ذیــل دفتــر اماک
شــماره  2003صفحــه  226تحــت شــماره  332522ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره
 167551صــادر گردیــده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه
اســتناد مــاده  – 120اصاحــی قانــون ثبــت 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  871 .م الــف
ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد مقدس – حمید رضا افشار 7552

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه اقــای علــی مظلومــی طبــق وکالتنامــه شــماره  21082مــورخ
 1399/04/24دفتــر  870تهــران از موقوفــه محمــد قــوام التجــار بتولیــت اقــای محمــد
قــوام صــدری بــه اســتناد اوراق استشــهادیه جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی
نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بشــماره پــاک  265فرعــی از  82اصلــی بخــش نــه مشــهد مفقــود
شــده اســت بــا بررســی دفتــر امــاک معلــوم شــد مالکیــت نامبــرده ذیــل دفتــر اماک
شــماره  2003صفحــه  250تحــت شــماره  332530ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره
 167511صــادر گردیــده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه
اســتناد مــاده  – 120اصاحــی قانــون ثبــت 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  888 .م الــف
ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد مقدس – حمید رضا افشار 7553

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه اقــای علــی مظلومــی طبــق وکالتنامــه شــماره  21082مــورخ
 1399/04/24دفتــر  870تهــران از موقوفــه محمــد قــوام التجــار بتولیــت اقــای محمــد
قــوام صــدری بــه اســتناد اوراق استشــهادیه جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی
نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بشــماره پــاک  230فرعــی از  82اصلــی بخــش نــه مشــهد مفقــود
شــده اســت بــا بررســی دفتــر امــاک معلــوم شــد مالکیــت نامبــرده ذیــل دفتــر اماک
شــماره  2003صفحــه  205تحــت شــماره  332515ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره
 167544صــادر گردیــده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه
اســتناد مــاده  – 120اصاحــی قانــون ثبــت 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  878 .م الــف
ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد مقدس – حمید رضا افشار 7554

تاسیس شرکت سهامی خاص تاج معبر سنگ منگ درتاریخ  1399/04/10به
شماره ثبت  10179به شناسه ملی  14009249132ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :موضوع شرکت امورپیمانکاری در زمینه:راه  -ساختمان-تاسیسات
وتجهیزات -آب-برق-کشاورزی -صنعت -ارتباطات نفت وگاز اکتشافات (بجز
بهره برداری و استخراج با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از
مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت تا  1401/01/24مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد
 ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله دولت آباد  ،خیابان
سربداران  ،بلوار  30متری شهدای دولت اباد  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی
 7591673955سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال
نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ 350000
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  380903مورخ  1399/03/26نزد
بانک صادرات شعبه شهید مطهری با کد  3493پرداخت گردیده است والباقی در
تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سحر حسن زاده به شماره
ملی  4220384219و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2سال خانم سحر قربانی دولت آباد به شماره ملی 4220427953
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای علی قربانی دولت آباد
به شماره ملی  4230058950و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :کلیه اعضای هیئت مدیره به علی قربانی دولت آباد (رئیس
هیئت مدیره ) احدی ازاعضای هیئت مدیره وکالت می دهند که نسبت به ثبت
تاسیس شرکت و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای فرشید سهرابی دولت آباد
به شماره ملی  4220248781به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم
پریوش سهرابی دولت آباد به شماره ملی  4230140738به سمت بازرس علی
البدل 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 ()1031888

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

آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان
خــرم آبــاد بشــرح ذیــل  – 1 :پرونــده کاســه  1398114425001000835و رای شــماره
 139960325001003586مورخــه  99/07/08بــه تقاضــای کامــران محمــدی فرزنــد نورعلــی نســبت
بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت  173/52مترمربــع تحــت پــاک شــماره
 1829فرعــی از  5اصلــی واقــع در بخــش  4شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه
حمیــد مهــدی پــور رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد  .مراتــب د راجــرای مــاده  3قانــون تعییــن
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت اطــاع مالکیــن
و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه بــر آن در روســتاها
الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی
و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و
امــاک شهرســتان خــرم ابــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت ب تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح
اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه
ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت
و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول
رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد  ،در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر
بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود  415590293 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/07/29 :تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم 99/08/14 :

صید آقا نجفوند دریکوندی – رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960318014000767مــورخ  99/07/15هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای نورالــه باقــری خشکدشــتی فرزنــد رحیــم
بــه شــماره شناســنامه  63صــادره از الهیجــان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکیــاب
ســاختمان بــه مســاحت  182/41مترمربــع پــاک  7247فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 325
فرعــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان
انقــاب اســامی ســازمان امــوال و امــاک محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع 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  :روز چهارشــنبه مــورخ  99/08/14تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روزچهارشــنبه
مــورخ 99/08/28

رئیس ثبت اسناد و امالک – جعفر اسدی
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کارت و بــرگ ســبز موتــور ســیکلت هانــک  150مــدل  1394بــه شــماره پــاک  773-84476شــماره موتــور
 KC13EFF-GD00683شــماره شاســي N2D***150H9401900بــه نــام ســعید خانلوئــي مفقــود
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

مشهد

7582

ســند کمپانــي خــودرو ســواري ام وي ام مــدل  1391بــه شــماره پــاک 669-74ب 39شــماره موتــور
 MVM484FAFA019305شــماره شاســي  NATGBAXK6A1019418بــه نــام احیــا محمــد نظــري
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

مشهد

7583

اگهی تصمیمات شرکت نگین عمران قالت سهامی خاص به شماره ثبت  2908و شناسه ملی
 10861837551به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/04/07
تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- :صمد محمدی حمیدآباد به شماره ملی 4230336411و فتانه محمدی
حبیب آباد به شماره ملی 4232008748و آرش محمدی حمیدآباد به شماره ملی 4220111621به
سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2فتانه محمدی حبیب آباد به
شماره ملی  4232008748به سمت نائب رئیس هیات مدیره و صمد محمدی حمید آباد به شماره
ملی 4230336411به سمت مدیر عامل ورئیس هیات مدیره آرش محمدی حمیدآباد به شماره
ملی  4220111621به سمت عضو اصلی 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 صمد محمدی حمید آباد (مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است -3
روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب گردید  -4زهرا انور به شماره
ملی  4230147872به سمت بازرس اصلی و زینب انور به شماره ملی 4231658897به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1029467

