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آگهی

شنبه  20دی ماه 1399
شمــاره 4104

آگهی دعوت از بســتانکاران شرکت ساختمانی انبوه سازان شفق
( مسئولیت محدود )
به شــماره ثبت  183842و شناسه ملی 10102259982
در اجــرای مــاده  215اصالحیه قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شــرکت
ساختمانی انبوه سازان شفق در حال تصفیه ( مسئولیت محدود ) به شماره ثبت
 183842و شناســه ملی  10102259982که آگهی انحالل آن در صفحه 38
روزنامه رســمی کشور به شــماره  21984مورخ  1399/06/17درج گردیده
اســت .دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر یک ســال از تاریخ انتشــار
آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقای علی کرم
کرمی به شــماره همــراه  09121198755به آدرس تهــران بلوار مرزداران
بعد خیابان سرســبز شــمالی جنب مترو خط شــش پالک  65ساختمان گل نرگس
طبقه ســوم کد پســتی  1463873441مراجعه نمایند .بدیهی است شرکت و
مدیــر تصفیه درمورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شــرکت
منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.
مدیر تصفیه شــرکت ســاختمانی انبوه ســازان شــفق در حال تصفیه
آقای علی کرم کرمی

«آگهی مزایده اتومبیل»
بــه موجب پرونده اجرائی کالســه  9900255له خانــم زهرا ایمانی
و عليــه آقــای جلیــل کریمیان ،یک دســتگاه خــودروی وانت نیســان با
مشــخصات رنگ آبی ،مدل  ، 1384بنزین ســوز  ،الستیک  60درصد به
شــماره انتظامی ایــران  326 - 87ب  28متعلق به آقای جلیل کریمیان
که طبق نظر خبره محلی به مبلغ  870/000/000ریال ارزیابی شــده،
از ســاعت  9الی  12روز دوشــنبه مورخ  1399/11/06در اداره ثبت
اســناد و امالک واقع در تکاب خیابان امام مجتمع اداری از طریق مزایده
بــه فروش می رســد .مزایده از مبلغ  780/000/000ریال شــروع و
به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا ً فروخته می شــود و کلیه هزینه های
قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا ً وصول
خواهد شــد ضمنا ًچنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ،مزایده
روز اداری بعــد از تعطیلی در همان ســاعت و مــکان مقرر برگزار خواهد
شد.
تاريخ مزایده1399/11/06 :
محمد طلوعی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تکاب

آگهــی دعــوت از بســتانکاران شــرکت الــکا گســتر شــقایق
( مسئولیت محدود )
به شــماره ثبت  197874و شناسه ملی 10102397041
در اجرای ماده  215اصالحیه قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شرکت الکا
گســتر شــقایق در حال تصفیه ( مسئولیت محدود ) به شــماره ثبت 197874
و شناســه ملــی  10102397041که آگهی انحــال آن در صفحه  25روزنامه
رســمی کشــور به شــماره  21940مورخ  1399/04/24درج گردیده است.
دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ انتشار آگهی نوبت
اول بــا ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیران تصفیه آقایان علی کرم کرمی
و داریوش فیروزی به شــماره همراه  09121198755به آدرس تهران بلوار
مرزداران بعد خیابان سرســبز شــمالی جنب مترو خط شــش پالک  65ساختمان
گل نرگس طبقه ســوم کد پستی  1463873441مراجعه نمایند .بدیهی است
شرکت و مدیران تصفیه درمورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق
به شــرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیران تصفیه شــرکت الکا گســتر شــقایق در حال تصفیه آقایان
علی کرم کرمی و داریوش فیروزی

آگهی دعوت از بســتانکاران شرکت انبوه سازان مفید اریا
( مسئولیت محدود )
به شــماره ثبت  194071و شناسه ملی 10102359839
در اجرای ماده  215اصالحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت انبوه
ســازان مفید اریا در حال تصفیه (مسئولیت محدود) به شماره ثبت 194071
و شناســه ملی 10102359839کــه آگهی انحالل آن در صفحــه  34روزنامه
رســمی کشــور به شــماره  21897مورخ 1399/02/30درج گردیده است.
دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ انتشار آگهی نوبت
اول بــا ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیران تصفیه آقایان علی کرم کرمی
و داریوش فیروزی به شــماره همراه  09121198755به آدرس تهران بلوار
مرزداران بعد خیابان سرســبز شــمالی جنب مترو خط شــش پالک  65ساختمان
گل نرگس طبقه ســوم کد پستی  1463873441مراجعه نمایند .بدیهی است
شرکت و مدیران تصفیه درمورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق
به شــرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیران تصفیه شــرکت شرکت انبوه سازان مفید اریا در حال تصفیه
آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی

آگهی دعوت از بســتانکاران شرکت انبوه سازان نوید گستر شهر
( مسئولیت محدود )
به شــماره ثبت  207999و شناسه ملی 10102495407
در اجــرای مــاده  215اصالحیه قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شــرکت
انبوه ســازان نوید گســتر شــهر در حال تصفیه (مســئولیت محدود) به شماره
ثبت  207999و شناسه ملی 10102495407که آگهی انحالل آن در صفحه
25روزنامه رســمی کشــور بــه شــماره  21940مــورخ 1399/04/24درج
گردیده اســت .دعــوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر یک ســال از تاریخ
انتشــار آگهــی نوبت اول با ارائــه مدارک مثبته ادعای خود بــه مدیران تصفیه
آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی به شــماره همراه 09121198755
به آدرس تهران بلوار مرزداران بعد خیابان سرسبز شمالی جنب مترو خط شش
پالک  65ســاختمان گل نرگس طبقه ســوم کد پستی  1463873441مراجعه
نمایند .بدیهی اســت شــرکت و مدیران تصفیه درمورد هر گونه ادعای احتمالی
که خارج از مدت فوق به شــرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیران تصفیه شــرکت انبوه ســازان نوید گســتر شهر در حال
تصفیــه آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی

آگهی دعوت از بســتانکاران شرکت جلوه سازان افق ( مسئولیت محدود )

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
حوزه ثبتی چالوس
نظر به دســتور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مصــوب 1390/9/20ملک متقاضی کــه در هیات موضوع ماده یــک قانون مذکور
مســتقر در واحــد ثبتــی چالوس مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعــارض وی محرز و
رای الزم صــادر گردیــده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهی میگــردد 197 :فرعی از 50
اصلی واقع در قریه ذوات غرب بخش کالرســتاق حــوزه ثبت ملک چالوس مربوط به مصطفی
زارع خواجه دیزج نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت  5901.70متر
مربع خریداری مع الواســطه از علی نقی ســام مالک رسمی لذا به موجب ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و ماده  13آیین نامه مربوطه
ایــن آگهــی در دو نوبــت به فاصلــه  15روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثیراالنتشــار در
شــهرها منتشــر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم
شــده اعتراض داشته باشــند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند
 .معترضیــن بایــد ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به
دادگاه عمومــی محــل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل تحویل دهد
کــه در ایــن صورت اقدامــات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که
اعتــراض در مهلــت قانونی واصــل نگردد یا معترض  ،گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند
مالکیــت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت  .بدیهی اســت برابر مــاده  13آیین نامه
مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده  ،واحد ثبتی با رای
هیــات پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود  ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید
حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد
سابقه تحدید حدود  ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید
.م.الف 19908560
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/10/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/04 :
نیکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

آگهی موضوع 3قانون وماده 13ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرکالســه پرونده شــماره1398114410018001886و ورای شماره
139960310018009257هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
عباس اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم محمود ربون به شماره
شناســنامه  955کــد ملی  2219200167صــادره از تنکابــن فرزند ابراهیم
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت دویست
متر مربع ( )200متر مربع قسمتی از پالک  157اصلی واقع در قریه کور کال بخش
دو ثبت عباس اباد خریداری از رحمت اله امرجی از محدوده مالکیت رسمی سید
موسی کور کال هاشمی محرز گردیده است  .....لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به
مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهدشد.م.الف 19908557
تاریخ انتشار اول 1399-10-20 :تاریخ انتشار دوم1399-11-04 :
ابراهیم حسین زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت انبوه سازان عمران سازه یکتا
( مسئولیت محدود )
به شماره ثبت  267517و شناسه ملی 10103060280
در اجــرای مــاده  215اصالحیه قانــون تجارت از کلیه بســتانکاران
شرکت انبوه سازان عمران سازه یکتا در حال تصفیه ( مسئولیت محدود
) به شــماره ثبت  267517و شناســه ملی  10103060280که آگهی
انحالل آن در صفحه  61روزنامه رســمی کشور به شماره  21985مورخ
 1399/06/18درج گردیده است .دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت
حداکثر یک ســال از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته
ادعای خود به مدیران تصفیه آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی
به شــماره همراه  09121198755بــه آدرس تهران بلوار مرزداران
بعد خیابان سرســبز شــمالی جنب مترو خط شش پالک  65ساختمان گل
نرگس طبقه ســوم کد پســتی  1463873441مراجعه نمایند .بدیهی
است شرکت و مدیران تصفیه درمورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج
از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیران تصفیه شرکت انبوه سازان عمران سازه یکتا در حال
تصفیه آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت عمران سازه صبا
( مسئولیت محدود )
به شماره ثبت  177494و شناسه ملی 10102198147
در اجــرای مــاده  215اصالحیه قانــون تجارت از کلیه بســتانکاران
شــرکت عمران ســازه صبا در حال تصفیه (مسئولیت محدود) به شماره
ثبــت  177494و شناســه ملــی 10102198147کــه آگهــی انحالل
آن در صفحــه 25روزنامــه رســمی کشــور بــه شــماره  21940مورخ
1399/04/24درج گردیده است .دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت
حداکثر یک ســال از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته
ادعای خود به مدیران تصفیه آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی
به شــماره همراه  09121198755بــه آدرس تهران بلوار مرزداران
بعد خیابان سرســبز شــمالی جنب مترو خط شش پالک  65ساختمان گل
نرگس طبقه ســوم کد پســتی  1463873441مراجعه نمایند .بدیهی
است شرکت و مدیران تصفیه درمورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج
از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیران تصفیه شرکت شرکت عمران سازه صبا در حال تصفیه
آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی

برگ ســبز خودرو سواری پراید رنگ سفید روغنی مدل
 1396بــه شــماره موتــور  6021906/M13و شــماره

شاسی  NAS411100H1070890و شماره پالک 754

ه  44ایــران  32متعلق به خانم عفت توانا چهارطاقی مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود آذر نوین آفتاب اختر درتاریخ
18/09/1399بهشمارهثبت52246بهشناسهملی14009630758
ثبتوامضاذیلدفاترتکمیلگردیدهکهخالصهآنبهشرحزیرجهتاطالع
عمومآگهیمیگردد.موضوعفعالیت:خریدوفروش،تهیهوتوزیع،بســته
بندی و پخش موادغذائی ازجمله خرما،خشــکبار،غالت،حبوبات،خریدوف
روش،تهیه وتوزیع،بســته بندی وپخش مواد بهداشتی وآرایشی ازجمله
مواد پاک کننده وشوینده ،خرید و فروش و تهیه و توزیع و تولید تجهیزات
پزشــکی و دندانپزشکی و آزمایشــگاهی و بیمارستانی -ساخت و تولید و
تجهیــز و تهیــه و توزیع مواد و مصالح و ماشــین آالت و ابزارآالت صنعتی و
عمرانی و ســاختمانی و معماری و دکوراســیون داخلی ســاختمان -اجرای
سیستم های گرمایشی و سرمایشی ،-خرید و فروش و صادرات و واردات
تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیســتم های رایانه ای و الکترونیکی-
تامیــن و تهیــه و خرید و فروش تجهیزات و قطعات و ماشــین آالت و لوازم
یدکی آنها خریدو فروش و تولیدو بسته بندی اقالم مجاز بازرگانی از قبیل
محصــوالت در صنعت ســیگار و تنباکو-تولید و طراحــی و توزیع و فروش
انواع بافتهاهای داری و غیرداری (فرش گلیم و جاجیم ،گبه  ،نمد مالی )– -
واردات و صــادرات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کاالهای مجاز بازرگانی
– ترخیص کاالهای شرکت از گمرکات – مشارکت در مناقصات و مزایده ها
عقــدقراردادبااشــخاصحقیقیوحقوقی–اخــذهرگونهواموضمانتنامــه از بانک ها و موسســات مالی و اعتباری داخلی و خارجی بنام شــرکت
– اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شــرکت های داخلی و خارجی  .درصورت
لــزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت  :از تاریخ
ثبتبهمدتنامحدودمرکزاصلی:اســتانآذربایجانشــرقی،شهرستان
تبریز  ،بخش مرکزی  ،شهر تبریز ،محله جاده پاالیشگاه  ،بلوار ملت  ،خیابان
(خشــکبار ، )2پالک ، 39طبقه همکف کدپستی 5179974599سرمایه
شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 2,000,000ریــال نقدی میزان
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای عباسعلی حسنی درخشان به شماره ملی
 1377888460دارنده 40000ریالســهمالشــرکهآقایسیدحسین
سیدتاش به شماره ملی  1540041311دارنده  1960000ریال سهم
الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای عباســعلی حســنی درخشــان به شماره
ملی 1377888460وبهســمتمدیرعاملبهمدتنامحدودوبهســمت
عضواصلی هیئتمدیره بهمدت نامحدودآقای سیدحســین سیدتاش به
شماره ملی  1540041311و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
نامحدود و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق
امضا  :حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک
 ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی
و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد.اختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهثبتموضوعفعالیتمذکوربه
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
()1073372

برگ ســبز خودرو ســواری پژو پارس رنگ ســفید مدل

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت کانی فرآوران سپاهان (سهامی خاص)

 1386بــه شــماره موتــور  12486224583و شــماره

به شماره ثبت  444013و شناسه ملی 10260678994
بدینوســیله از کلیه اعضاء هیئت مدیره و ســهامداران شــرکت کانی فرآوران ســپاهان
(ســهامی خاص) به شــماره ثبت  444013و شناسه ملی  10260678994دعوت می شود
که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت  9:00مورخ  1399/11/01که در محل شرکت
واقع در تهران – خیابان پاسداران – روبه روی نگارستان هفتم – پالک  – 52/3طبقه سوم
– واحد  5حضور به عمل برسانند .
دستور جلسه  :کاهش سرمایه اجباری و اصالح بند سرمایه اساسنامه
هیئت مدیره شرکت کانی فرآوران سپاهان

شاســی  50345539و شماره پالک  691ج  39ایران 99
متعلق به آقای جعفر محمد شــاهی مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

به شــماره ثبت  205754و شناسه ملی 10102473917
در اجــرای مــاده  215اصالحیه قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شــرکت
جلوه ســازان افق در حال تصفیه (مسئولیت محدود) به شماره ثبت 205754
و شناســه ملــی 10102473917که آگهی انحــال آن در صفحه 21روزنامه
رســمی کشــور به شــماره  21940مورخ 1399/04/24درج گردیده است.
دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ انتشار آگهی نوبت
اول بــا ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیران تصفیه آقایان علی کرم کرمی
و داریوش فیروزی به شــماره همراه  09121198755به آدرس تهران بلوار
مرزداران بعد خیابان سرســبز شــمالی جنب مترو خط شــش پالک  65ساختمان
گل نرگس طبقه ســوم کد پستی  1463873441مراجعه نمایند .بدیهی است
شرکت و مدیران تصفیه درمورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق
به شــرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیران تصفیه شــرکت جلوه ســازان افق در حال تصفیه آقایان علی
کرم کرمی و داریوش فیروزی

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت ساختمانی عمران سازه شهر
( مسئولیت محدود )
به شماره ثبت  127199و شناسه ملی 10101705930
در اجــرای مــاده  215اصالحیه قانــون تجارت از کلیه بســتانکاران
شرکت ساختمانی عمران سازه شهر در حال تصفیه (مسئولیت محدود)
به شــماره ثبت  127199و شناســه ملــی 10101705930که آگهی
انحالل آن در صفحه 22روزنامه رســمی کشور به شماره  21940مورخ
1399/04/24درج گردیده است .دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت
حداکثر یک ســال از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته
ادعای خود به مدیران تصفیه آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی
به شــماره همراه  09121198755بــه آدرس تهران بلوار مرزداران
بعد خیابان سرســبز شــمالی جنب مترو خط شش پالک  65ساختمان گل
نرگس طبقه ســوم کد پســتی  1463873441مراجعه نمایند .بدیهی
است شرکت و مدیران تصفیه درمورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج
از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیران تصفیه شرکت شرکت ساختمانی عمران سازه شهر در
حال تصفیه آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی

ســند کمپانی خودرو سواری زانتیا رنگ نقره ای
مدل  1382به شــماره موتور  109809و شماره
شاســی  S1512282107659و شــماره پالک
 347ن  18ایران  63متعلق به آقای بابک عباسی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهــی تغییــرات شــرکت پویــا جوانــه جاویــد خــزر
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  7566و شناســه ملی
 14007534150بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت
مدیره مورخ  01/10/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :
1آقای یونس جاویدانی به شماره ملی 4569376002به سمت رییس هیات مدیره و آقای امیرحسین جاویدانی
به شــماره ملــی  2130304680به ســمت نایب رییس
هیــات مدیــره و خانــم فتانــه جاویدانــی به شــماره ملی
 2143336969به سمت مدیرعامل و عضوهیات مدیره
به مدت دوســال انتخاب گردیدند- .کلیه اوراق واســناد
بهاداروتعهدآوربانکــی ازقبیــل چــک وســفته وبــروات
وغیــره وعقــود وقراردادها واوراق عــادی باامضا رییس
هیات مدیره ومهرشــرکت معتبرمی باشد .اداره کل ثبت
اســناد و امالک اســتان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری آمل ()1074964
آگهی دعوت از بســتانکاران شرکت انبوه سازان شهر آفاق
( مسئولیت محدود )
به شــماره ثبت  223968و شناسه ملی 10102651879
در اجرای ماده  215اصالحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت انبوه
ســازان شهر آفاق در حال تصفیه (مسئولیت محدود) به شماره ثبت 223968
و شناســه ملی 10102651879کــه آگهی انحــال آن در صفحه 45روزنامه
رســمی کشــور به شــماره  21940مورخ 1399/04/24درج گردیده است.
دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ انتشار آگهی نوبت
اول بــا ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیران تصفیه آقایان علی کرم کرمی
و داریوش فیروزی به شــماره همراه  09121198755به آدرس تهران بلوار
مرزداران بعد خیابان سرســبز شــمالی جنب مترو خط شــش پالک  65ساختمان
گل نرگس طبقه ســوم کد پستی  1463873441مراجعه نمایند .بدیهی است
شرکت و مدیران تصفیه درمورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق
به شــرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیران تصفیه شــرکت انبوه ســازان شــهر آفاق در حال تصفیه
آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی

کارت بازرگانــی اینجانب علــی آقاکثیری فرزند
حســن به شماره شناســنامه  2165و شماره ملی
 1229305769صادره از خوانســار مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.
برگ ســبز خودرو ســواری پراید رنگ ســفید مدل
 1398به شــماره موتور  M13/6383118و شماره
شاسی  NAS411100K3573306و شماره پالک
 943ق  43ایــران  18متعلق به آقای محمدرضا رهبر
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت ملــی اینجانــب رضا عبدالهی پــور فرزند
ترازی به شــماره شناســنامه  ۵۹۲۰۰۵۶۴۹۵و
شــماره ملی  ۵۹۲۰۰۵۶۴۹۵صادره از خرم آباد
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری پراید رنگ ســفید مدل
 1377بــه شــماره موتــور  00084878و شــماره
شاســی  S1412277567494و شماره پالک 441
ط  24ایران  29متعلق به آقای رضا ســعادت مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.

گواهینامه ماشــین اینجانب مژده کاوه زاده
فرزند وهب رضا به شماره شناسنامه ۱۲۹۹۰
و شــماره ملــی  ۱۲۸۲۹۱۳۶۶۲صــادره از
اصفهان مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند ماشــین و کارت خودرو سواری دنا رنگ خاکستری

کارت خودرو سواری پژو  ۲۰۶رنگ سفید مدل
 ۱۳۹۵بــه شــماره موتــور  165A0056163و
شماره شاســی  NAAP03EE5GJ821211و
شــماره پالک  ۹۹۹و  ۷۶ایران  ۵۳متعلق به خانم
مــژده کاوه زاده مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط
است.

برگ سبز خودرو ســواری سمند سورن رنگ سفید
روغنیمدل1394بهشمارهموتور147H0148202
و شــماره شاســی  NAACS1HE8FF823982و
شــماره پــاک  637ب  82ایران  94متعلــق به خانم
صفیه اخالصی ســرور ســرنی مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

ســند ماشــین و بــرگ ســبز خــودرو ســواری پژو
 ۲۰۶رنــگ ســفید مــدل  ۱۳۹۵بــه شــماره موتــور
 165A00561633و شماره شاسی �NAAP03EE
 5GJ821211و شــماره پــاک  ۹۹۹و  ۷۶ایران ۵۳
متعلق به خانم مژده کاوه زاده مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری پیکان رنگ ســفید
مدل  ۱۳۷۹به شماره موتور 11127970419
و شــماره شاســی  IN79474384و شماره پالک
 454ل  28ایران  23متعلق به آقای محمدصادق
داودی لیپائی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو  ۴۰۵جــی ال ایکس
ای ۱/۸رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل  ۱۳۸۹به شــماره
موتـ�و ر  12489071682و شــماره شاســی �NAAM
 01CA0AR521937و شــماره پالک  927ن  56ایران
 21متعلــق به آقای میالد اکبــرزاده حداد مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.

سند ماشین و سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری
پیکان وانت رنگ ســفید شیری_روغنی مدل 1389
به شــماره موتور  11489024507و شماره شاسی
 NAAA46AA5AG123643و شــماره پالک 141
ق  19ایــران  69متعلق به آقای قدرت کاویانی مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

سند ماشین و برگ سبز و سند کمپانی و کارت خودرو
ســواری  ۴۰۵جی-ال-ایکس رنگ مشــکی-روغنی
مدل  ۱۳۸۱به شــماره موتــور  ۲۲۵۲۸۰۱۲۴۱۳و
شــماره شاســی  ۸۱۳۰۰۸۳۶و شــماره پالک  ۵۱۵م
 ۲۱ایران  ۱۱متعلق به آقای داوود نانکعلی مقصودی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مدل  ١٣٩٧به شــماره موتور  147H0358269و شماره
شاســی  NAAW01HE1JE021159و شــماره پــاک

 ٤٧٧م  ٤٧ایران  ١٠متعلق به خانم افســانه ســخن ناطق
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

