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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139960324001003816مــورخ 99/11/23
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک بندر گناوه
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانــم فاطمه بارانی فرزند کاظم
به شماره شناســنامه  3530295991کد ملی 3530295991صادره
از گناوه را نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت  237/35متر
مربع در قسمتی از پالک  917اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری
مع الواسطه از گلی خانم کاج زاده و شرکاء محرز گردیده است.
لــذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف
مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض  ،دادخواســت خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض
طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد  .صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد .
م الف 625
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/01/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/01/30:
محمد چهابدار
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه
از طرف حمیدرضاباقرپور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139960324001003817مــورخ 99/11/23
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک بندر گناوه
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقا ی محمد بازیاری فرزند حسین
به شــماره شناســنامه  6851کد ملی 3539258515صادره از گناوه
را نســبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  210/33متر مربع
در قســمتی از پالک  917اصلی واقع در امامــزاده گناوه خریداری مع
الواسطه از آقای حیدر خسروانی و شرکاء محرز گردیده است.
لــذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف
مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض  ،دادخواســت خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض
طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد  .صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد .
م الف 624
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/01/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/01/30:
محمد چهابدار
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه
از طرف حمیدرضاباقرپور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139960324001003845مــورخ 99/11/25
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک بندر
گنــاوه تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقا ی ایمان اســفندیاری
فرزنــد فتــح اهلل بــه شــماره شناســنامه  3530006912کــد ملــی
5353006912صادره از گناوه را نســبت به شش دانگ یک باب خانه
به مســاحت  247/70متر مربع در قســمتی از پــاک  915/82اصلی
واقع در عبدامام گناوه خریداری مع الواسطه از آقای حسین حیدریان
محرز گردیده است.
لــذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف
مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض  ،دادخواســت خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض
طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد  .صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد .
م الف 622
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/01/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/01/30:
محمد چهابدار
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه
از طرف حمیدرضاباقرپور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139960324001003849مــورخ 99/11/25
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک بندر گناوه
تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقا ی جواد شــولی فرزند علی
حسین به شماره شناســنامه  6کد ملی 5299940386صادره از دیلم
را نســبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  229/54متر مربع
در قســمتی از پالک  917اصلی واقع در امامــزاده گناوه خریداری مع
الواسطه از آقای عباس صادقی و شرکاء محرز گردیده است.
لــذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف
مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض  ،دادخواســت خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض
طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد  .صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد .
م الف 623
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/01/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/01/30:
محمد چهابدار
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه
از طرف حمیدرضاباقرپور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139960324001003804مــورخ 99/11/23
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک بندر گناوه
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقا ی عبداحســین حیاتی فرزند
اهلل نظر به شماره شناســنامه  15781کد ملی 3539347208صادره
از گناوه را نســبت به شش دانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت
 15614/10متر مربع در قسمتی از پالک 27و  1377/17اصلی واقع
در قریه تاج ملکی گناوه خریداری مع الواسطه از آقای ظهراب حیاتی و
شرکاء محرز گردیده است.
لــذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف
مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض  ،دادخواســت خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض
طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد  .صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد .
م الف 632
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/01/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/01/30:
محمد چهابدار
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه
از طرف حمیدرضاباقرپور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139960324001003910مــورخ 99/11/29
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک بندر گناوه
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ســکینه موسائی فرزند علی
به شــماره شناســنامه  3174کد ملی 3539416684صادره از گناوه
را نســبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  207/76متر مربع
در قســمتی از پالک  917اصلی واقع در امامــزاده گناوه خریداری مع
الواسطه از آقای امیر امیری و شرکاء محرز گردیده است.
لــذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف
مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض  ،دادخواســت خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض
طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد  .صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد .
م الف 631
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/01/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/01/30:
محمد چهابدار
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه
از طرف حمیدرضاباقرپور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139960324001003863مــورخ 99/11/26
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک بندر گناوه
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقا ی حســین عرب زاده فرزند
عبدالرسول به شماره شناسنامه  1322کد ملی 3539886834صادره
از گناوه را نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت  311/80متر
مربع در قسمتی از پالک  917اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری
مع الواسطه از آقای غالمرضا حسن زاده و شرکاء محرز گردیده است.
لــذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف
مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض  ،دادخواســت خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض
طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد  .صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد .
م الف 627
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/01/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/01/30:
محمد چهابدار
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه
از طرف حمیدرضاباقرپور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139960324001003037مــورخ 99/09/10
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک بندر گناوه
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقا ی غالمحسین عبدالهی فرزند
محمد جعفر به شماره شناســنامه  546کد ملی 3539584447صادره
از گناوه را نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت  225/50متر
مربع در قسمتی از پالک  917اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری
مع الواسطه از آقای غالمرضا حسن زاده و شرکاء محرز گردیده است.
لــذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف
مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض  ،دادخواســت خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض
طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد  .صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد .
م الف 629
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/01/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/01/30:
محمد چهابدار
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه
از طرف حمیدرضاباقرپور

تاسیس شرکت سهامی خاص پایا پرداز نیواد درتاریخ 1399/12/11
به شــماره ثبت  574107به شناسه ملی  14009854787ثبت و امضا
ذیــل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم
آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیت :خریــد و فــروش و واردات و صادرات
تجهیزات رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه
وتجهیــزات الکتریکــی و الکترونیکی و مخابراتــی و کلیه کاالهای بازرگانی
مجازو اجرای پروژه های انفورماتیکی وارایه خدمات پشــتیبانی تجهیزات
ســخت افزاری ونرم افزاری رایانــه وطراحی و نصب و راه اندازی و تعمیر
و نگهداری تجهیزات و سیســتم های رایانــهای والکتریکی و الکترونیکی
ومخابراتــی و دوربین های مدار بســته و فعالیت در زمینه سیســتم های
ویژه رایانه ای نظیر اتوماســیون صنعتی و کارت های هوشــمند وشــرکت
در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت
واخذ و اعطای نمایندگی از شــرکتهای رایانــهای داخلی و خارجی و آموزش
و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شــرکت و شــرکت در نمایشــگاههای
داخلــی و خارجــی و دریافت تســهیالت و تعهدات و دریافــت ضمانت نامه
بانکــی و اعتبــارات اســنادی و ضمانــت تســهیالت و تعهــدات از بانکها و
موسســات مالــی و اعتبــاری در صورت لــزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم
وانعقــاد قراردادهــای همکاری و مشــارکت با اشــخاص حقیقی و حقوقی
داخلــی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شــرکت و ایجاد شــعب و دفاتر
نمایندگــی در زمینه فعالیت شــرکت در داخل و خارج از کشــورو هرگونه
فعالیــت اقتصــادی و تجاری کــه بطور مســتقیم یا غیر مســتقیم مرتبط با
امور شــرکت باشــد .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان
تهران  ،شهرســتان تهران  ،بخش مرکزی  ،شــهر تهران ،محله مرزداران ،
مرزداران  ،کوچه الوند  ، 13خیابان شــهید بیژن ابراهیمی (الوند)  ،پالک
 ، 0برج الوند  ،طبقه دوم  ،واحد  15.3کدپستی  1463739547سرمایه
شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10,000,000ریال نقدی منقسم
به  1000ســهم  10000ریالی تعداد  1000ســهم آن بــا نام عادی مبلغ
 3500000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1085-713
مــورخ  1399/12/03نزد بانک پارســیان شــعبه بلوار مــرزداران با کد
 1085پرداخت گردیده اســت والباقی در تعهد صاحبان ســهام می باشد
اعضا هیئت مدیره خانم ســارا اسماعیلی به شماره ملی 1951095464
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سعید دیلم پور
به شــماره ملی  2219233261و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت
 2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای محمد کیا به شماره ملی
 2219794776و بــه ســمت عضــو اصلی هیئت مدیره به مدت  2ســال
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های
عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت
معتبر می باشــد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه بازرسان خانم مینا
داودی به شــماره ملی  1940700663به سمت بازرس اصلی به مدت 1
ســال آقای حسین قربان امرجی به شماره ملی  2219233898به سمت
بازرس علی البدل به مدت  1ســال روزنامه کثیر االنتشــار اعتدال جهت
درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1117297

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه
قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره  139960312480000732هیئت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض
کالسه  1399114412001001633تقاضای محمد سعادتی کیا
بشناسنامه  ۳۲۵کدملی  2120973962صادره از گرگان فرزند
حسن در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است
بمساحت 137/49مترمربع از پالک -۳اصلی واقع در اراضی اوزینه
بخش  ۳حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک
رسمی دارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی
تقدیم نماید.م الف 6396
تاریخ انتشار نوبت اول99/12/19:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/01/15:
حجت اهلل تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان

«آگهی فقدان سند مالکیت»
ســند مالکیت ششدانگ یکباب ســاختمان بشــماره  369فرعی از 43
فرعــی از  -3397اصلی بخش  12ســلماس در صفحه  277دفتر جلد
 189ذیــل ثبت  45672و شــماره چاپــی  0528369بنــام آقای فتح
اله ســلیمانی اجواج ثبت ،صادر و تسلیم شــده است .ششدانگ برابر
نامه شــماره  1398/12/22 - 1398035002238251شعبه دوم
اجرای احکام کیفری دادســرای عمومی و انقالب ســلماس در قبال مبلغ
ششصد میلیون ریال در قید توقیف می باشد .مالک با ارائه درخواست
و استشــهادیه اعالم نموده اند که ســند مالکیت اولیه مفقود گردیده و
درخواســت سند مالکیت المثنی نموده اند چنانچه هر شخص نسبت به
ملــک مورد آگهی معامله کــرده که در باال ذکر نگردیده اســت یا مدعی
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد بایســتی ظرف ده روز از انتشار
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه ســند مالکیت
یا ســند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره
ثبت سند مالکیت المثنی را برابر ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت صادر
خواهد کرد و در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورتمجلس
مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نســخه تنظیم و یک نســخه آن به
متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به دهنده آن مسترد می گردد.
سعید عرفانی -سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلماس
از طرف احمدعلی حسین پوری

رو نوشت آگهی حصر وراثت
محمــود عــرب زاده دارای شــماره شناســنامه  6342بشــرح
دادخواست تقدیمی از شورای حل اختالف حوزه شماره  3گناوه
درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که
شــادروان نوش آفرین عرب زاده به شماره شناسنامه  3صادره
از گناوه در تاریخ  1399/08/29در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحص است به 1 :علی عرب زاده
به شماره شناســنامه  6341متولد  2 1339محمود عرب زاده
به شماره شناسنامه  6342متولد  3 1341قربانعلی عرب زاده
به شماره شناسنامه  11320متولد  4 1353بی بی عرب زاده
به شماره شناســنامه  3539253440متولد  5 1343راضیه
عرب زاده به شــماره شناسنامه  3539332472متولد 1355
والغیر را انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک
نوبــت آگهــی می نماید تا چنانچه اشــخاص اعتــراض دارند و یا
وصیتنامه ای از متوفی نزدشــان باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف
مدت یکماه به شــورای حل اختــاف تقدیم واال گواهی صادرمی
گردد ضمننا هر وصیتنامه ی سری و رسمی که بعد از این موعد
ابراز شود از درجه اعتبار ساقط وبالاثرخواهد بود .شماره200
غالمرضا حیدری-رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف گناوه

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود پــاکان طبــخ پارســیان
درتاریــخ  1399/12/06بــه شــماره ثبــت  573839به شناســه ملی
 14009844010ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
بــه شــرح زیر جهت اطالع عمــوم آگهی میگردد .موضــوع فعالیت :موضوع
شرکت عبارتست از کلیه فعالیتهای خدماتی اعم از طبخ پخت و پز و توزیع
و پخش مواد غذایی در داخل شهرها و استانهای کشور شرکت در مناقصات
و مزایدات دولتی و غیر دولتی  -اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه
بانکهــای دولتــی و خصوصی و موسســات مالی و اعتبــاری داخلی و خارجی
شــرکت در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج
از کشــورکلیه فعالتهــای خدماتی مجاز اعم از طبخ  -اشــپزخانه -توزیع و
پخش ایجاد شــعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فغالیت شرکت در
داخل کشــورانعقاد قراردادهای همکاری و مشــارکت با شرکتهای داخلی
در زمینه موضوع فعالیت شــرکت عقد قرداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی
در زمینــه موضوع فعالیت شــرکت صــادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز
بازرگانــی اخذواعطــای نمایندگی با اشــخاص حقیقی و حقوقــی و هر گونه
فعالیتی که با موضوع خدماتی شــرکت ارتباط داشته باشد درصورت لزوم
پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان تهران  ،شهرســتان شمیرانات  ،بخش
مرکــزی  ،شــهر تجریش ،محلــه اوین  ،کوچه امام زاده  ،کوچه بالل حبشــی
 ،پــاک  ، 9طبقه همکف کدپســتی  1983948354ســرمایه شــخصیت
حقوقــی عبارت اســت از مبلــغ  500,000,000ریال نقدی میزان ســهم
الشــرکه هر یک از شرکا آقای رضا فالحی به شماره ملی 0439591325
دارنده  250000000ریال سهم الشرکه آقای مجید خرم نژاد به شماره
ملی  2709097151دارنده  250000000ریال ســهم الشــرکه اعضا
هیئت مدیره آقای رضا فالحی به شــماره ملی  0439591325و به سمت
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحدود آقای مجید خرم نژاد به شــماره ملی  2709097151و به سمت
رئیــس هیئت مدیره به مــدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و
اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها،
عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های عــادی و اداری باامضاءمدیر عامل
بتنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار اعتدال جهت درج آگهی های شــرکت
تعییــن گردید .ثبت موضوع فعالیــت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری تهران ()1117294

تاسیس شرکت سهامی خاص راهبران دریایی لوتوس درتاریخ  1399/12/06به شماره ثبت  573788به شناسه ملی 14009842586
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضــوع فعالیت .:خرید –اجاره-راهبری –
اداره -استیجاره و فروش هر نوع شناور و کشتی احداث واجاره ویا اداره و استیجاره تاسیسات بندری – سازه های دریایی و تاسیسات مربوط
به ساخت و تعمیر کشتیها و شناورها و انواع پایانه های باری و مسافربری .قبول نمایندگی از – و اعطای نمایندگی به کلیه افراد حقیقی وحقوقی
وخطوط کشتیرانی در سراسر دنیا سرمایه گذاری وعقد قرارداد و انجام کلیه اقدامات مرتبط در امر ساخت کشتی وشناور و تولید کلیه ملحقات
مربوط به کشــتی و شــناور وصنایع مرتبط کشــتیرانی به طور مســتقل ویا با همکاری و مشــارکت افراد حقیقی و حقوقی در داخل ویا خارج کشور
تاســیس و تعطیل شــعب و نمایندگی ها و دفاتر در چارچوب اساســنامه که برای حفظ و توســعه شــرکت ضروری والزم باشد .سرمایه گذاری در
ســایر شــرکتها و موسســات تابعه و وابسته که فعالیتهای ان به نحوی از انحاء مکمل فعالیتهای شرکت باشد  .خرید اجاره راهبری اداره استیجاره
وفروش مبادله و تحصیل نگهداری و بهره برداری از انواع ماشین آالت موتور و لوازم و اثاثیه کشی و دیگر وسایل نقلیه دریایی .ارزیابی وقیمت
گذاری کلیه شناورهای دریایی به منظور مشاوره در خرید و یا اجاره  -به افراد حقیقی و حقوقی تهیه لیست تعمیراتی و براورد بودجه مورد نیاز
و مشــاوره جهت تعیین یارد تعمیراتی و انجام ویا نظارت فنی بر تعمیرات شــناورهای ســاحلی وفراســاحلی واقیانوس پیما وسازه های دریایی و
مشاوره ان به افراد حقیقی وحقوقی مشاوره درخصوص اجرا وانجام قوانین وتعهدات بین المللی وقوانین تحت پرچم به افراد حقیقی وحقوقی
مدیریت فنی و عملیاتی شناور و بهینه سازی هزینه ها مشاوره به افراد حقیقی وحقوقی در خصوص انجام بازرسی فنی دوره ای شناورهای ساحلی
وفراســاحلی واقیانوس پیما انجام بازرســی فنی و ایمنی وتهیه گزارش بر اساس نیازهای شرکتهای معظم نفتی و استانداردهای آنان مشاوره و
نظارت فنی وکنترل فنی پروژه کشتیهای در حال ساخت در داخل ویا خارج از کشور به افراد حقیقی وحقوقی اجرا مشاوره و نظارت فنی بر پیاده
ســازی و رعایت اســتانداردهای مورد نیاز جهت اخذ مدارک واســناد ایمنی وکیفیت وزیست محیطی برای شــناورها بر اساس قوانین مدیریت
ایمنی وکیفیت و ســازمان اســتاندارد بین المللی به کلیه افراد حقیقی و حقوقی واردات و صادرات و تامین قطعات یدکی و ملزومات مورد نیاز
ماشین االت و دستگاههای شناورهای در حال ساخت ویا تعمیرو یا در حال عملیات مشاوره و نظارت وانجام عملیات نجات کشتیهای سانحه دیده و
شناورسازی کشتیهای مغروقه به کلیه افراد حقیقی و حقوقی در داخل ویا خارج از کشور اجرا  ،مشاوره و یا نظارت فنی بر الیروبی ابراهه  ،کانال
و رودخانه ها ی داخلی تجهیز شناورها و کشتیها مشاوره و نظارت فنی وانجام عملیات اطفا حریق در کشتیهای سانحه دیده مشاوره و نظارت فنی
وانجام اندازه گیری وضخامت ســنجی بدنه  ،لوله ها  ،وکلیه اجســام فلزی مشــاوره و نظارت فنی واجرای عملیات خزه زدایی ،غواصی زیر آب در
روی شناورها و سازه های دریایی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :اســتان تهران  -منطقه  ، 19شهرســتان تهران  ،بخش مرکزی  ،شــهر تهران ،محله کاووســیه  ،بلوار نلســون ماندال  ،خیابان شهید سرتیپ
هوشنگ وحیددستگردی  ،پالک  ، 265ساختمان پم  ،طبقه پنجم  ،واحد  4کدپستی  1968634156سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  10,000,000ریال نقدی منقسم به  1000سهم  10000ریالی تعداد  1000سهم آن با نام عادی مبلغ  5000000ریال توسط موسسین
طی گواهی بانکی شماره  391مورخ  1399/11/15نزد بانک ملت شعبه مهرشهر با کد  88328پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان
ســهام می باشــد اعضا هیئت مدیره آقای پژمان حاجی محمد حســین عراقی به شــماره ملی  0048930393و به ســمت رئیس هیئت مدیره به
مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم سپیده حاجی محمدحسین عراقی به شماره ملی  0053861833و به سمت عضو اصلی
هیئت مدیره به مدت  2ســال خانم حمیده ســادات محمدحسین به شــماره ملی  0054985560و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2
ســال خانم ویدا میگانی به شــماره ملی  0450310981و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم فهیمه دهقان به شماره ملی
 0452211875و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر می
باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای بابک قشقائی به شماره ملی  0063946300به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال
خانم نوازش زهرا یاوری مجیدی به شماره ملی  0068734514به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت
درج آگهی های شــرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .ســازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1117296

آگهــی تغییرات شــرکت مزرعه طالیی پارســیس شــرکت ســهامی خاص
بــه شــماره ثبت  522785و شناســه ملــی  14007413821به اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العاده مــورخ 1398/12/23
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :ترازنامه و حســاب ســود و زیان شرکت منتهی به
1397/12/29بتصویب رســید روزنامه کثیراالنتشــار اعتدال جهت درج
آگهی ها? شــرکت تعیین گردید .داود شــفیعی بــه ش.م 4322604838
و ســامان نجیبی به شــماره ملی  0440233763به ترتیب به سمت بازرس
اصلی و بازرس علی البدل برا? مدت یکســال مالی انتخاب شــدند  .سازمان
ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
()1117281

