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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نوین تجارت خودرو جاوید درتاریخ
 1401/03/19به شماره ثبت  1058به شناسه ملی  14011222715ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :صادرات ،واردات ،تولید ،توزیع  ،خرید و فروش انواع
خودروکشندهسبکوسنگینانواعخودروهایلوکسوارداتیوداخلی،تریلر،
انواع کامیون وکامیونت ،انواع جرثقیل سبک و سنگین و ماشین آالت راه سازی
و سایر موارد انواع ماشین آالت صنعتی  ،انواع ماشین آالت کشاورزی  ،انواع
بیل مکانیکی  ،انواع شاول ،انواع غلتک  ،انواع گریدر  ،انواع لودر  ،انواع بلدوزر
و غلتک  ،انواع تریلر  ،انواع بو نکر  ،انواع کانتیرو انواع الستیکهای خودرو های
سبک  ،سنگین  ،فوق سنگین وماشین االت راه سازی .ترخیص کاالهای مجاز
بازرگانی از تمام گمرکات کشور  ،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ،
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی در داخل و خارج از کشور .اخذ
وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی کلیه بانک ها و موسسات مالی و
اعتباری داخلی و خارجی  ،گشایش اعتبارات وال سی برای شرکت نزد بانک ها
ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی و اعطای نمایندگی به کلیه متقاضیان در
داخل و خارج از کشور و شرکت در انواع نمایشگاهها درداخل و خارج کشور
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان زنجان  ،شهرستان خرمدره  ،بخش
مرکزی  ،شهر خرمدره ،محله خرم  ،خیابان شکوفه غربی  ،کوچه دوازدهم ،
پالک  ، 22طبقه همکف کدپستی  4571883446سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای علی شجاعی به شماره ملی  5889561944دارنده  500000ریال سهم
الشرکه آقای جاوید فیروزی به شماره ملی  6159944908دارنده  500000ریال
سهمالشرکهاعضاهیئتمدیرهآقایعلیشجاعیبهشمارهملی5889561944
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به
مدت نامحدود آقای جاوید فیروزی به شماره ملی  6159944908به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیلچک،سفته،بروات،عقوداسالمیباامضایمدیرعاملورئیسهیئتمدیره
متفقا"همراهبامهرشرکت و اوراق عادیو اداری وقراردادهابا امضایمدیرعامل
یا رئیس هیئت مدیره منفردا" همراه بامهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار رسالت 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 زنجان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری خرمدره ()1342392
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دفتروکالیدادگستری
خ ت 1401-4-2-52

(مشاورهتلفنیرایگان)

خ ت 1401-4-7-70
خ ت 1401-3-30-30

خ ت 1401-4-7-71

خ ت 1401-3-30-29

آگهیفروش

یک واحد صنعتی  ،با کاربری تولید مواد غذایی و لبنی به
مساحت  26000متر مربع با سند ثبتی دارای یک حلقه
چاه عمیق و برق صنعتی بر بزرگراه اصلی و در بهترین نقطه
شهرستان اسدآباد همدان به فروش می رسد.

09129150480

خ ت 1401-3-29-28

خ ت 1401-4-7-72

قبول دعاوی  :حقوقی  ،کیفری  ،مواد مخدر ،طالق  ،مهریه  ،مطالبه طلب،
چک و سفته  ،ملکی  ،تعدیل جرائم معوقه وام بانکی  ،دیوانعالی کشور ،
دیوان عدالت اداری
(با مجرب ترین مشاوران و وکالی پایه یک دادگستری)
ساعات کار  :شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10/30
صبح الی  18عصر
تلفن665 665 52:
665 665 53
همراه 665 665 54 09123884694 :

رستوران
ـتکگلپا

با رعایت کامل
پروتکلهایبهداشتی

با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی

خ ت 1401-3-29-27

خ ت 1401-4-7-73

66712269-09121445155-66724097-66710276

خت 1401/4/2-51

آگهی تغییرات شرکت سورنا آرمه آرا شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  4864و شناسه ملی  10861073842به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/04/21تصمیمات
ذیل اتخاذ شد 1 :ـ آقای مجید حدیدیان مقدم به شماره
ملی  4284638971به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ آقای
یوسف جزء پیری به شماره ملی 4284324039به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای علیرضا سراجیان به شمارملی
4280571791بهسمتمدیرعاملوعضوهیئتمدیره*کلیه
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته ،
بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء منفرد آقای علیرضا
سراجیان به سمت مدیر عامل یا آقای مجید حدیدیان مقدم به
سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری زنجان ()1342391

خ ت 1401-3-31-43

چلوکبابها :کوبیده ،کوبیده کمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشکپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه کوشک  -خیابان صادق  -پالک 14

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

ویالیشخصیساز،پایکوه

نوشهر  ،ملکار  ،حمزه ده  1000متر عرصه ،
 180متر اعیان یک طبقه با همه امکانات
سند تک برگ

خ ت 1401-4-7-75

خ ت 1401-3-31-43

09335263324

خ ت 1401-4-2-53

خ ت 1401-3-31-40

آگهی تغییرات شرکت سورنا آرمه آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  4864و شناسه

ملی  10861073842به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/21

خ ت 1401-4-8-85

تصمیمات ذیل اتخاذ شد  * :اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال عبارتند از آقای علیرضا

خ ت 1401-4-11-101

سراجیانبهشمارهملی4280571791آقایمجیدحدیدیانمقدمبهشمارهملی4284638971
آقای یوسف جزء پیری به شماره ملی  * 4284324039خانم فریماه راغبی به شماره ملی
 4285643121به سمت بازرس اصلی آقای عیسی کرمی به شماره ملی  4281355715به

خ ت 1401-4-8-84

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1342390

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره140060318004001145مورخه1401/3/4موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار تصرفات مالکانه مراد فدائی شیرکده فرزند قدرت مورد تائید قرار گرفت.
-1ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت  89/25مترمربع به شماره پال ک فرعی  2316مفروز از پال ک
شماره  390از اصلی  19واقع در کلورز بخش  20گیالن از مالکیت صفت اله توحیدی و غیرو به آدرس شهرستان رودبار-کلورز محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/11 :
مالف 276
رئیس ثبت اسناد رودبار-علیرضا ا کبری گیگاسری
==================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140160318004001130مورخه  1401/3/3موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار تصرفات مالکانه محمد قاسمی فرزند ذوالفقار مورد تائید قرار گرفت.
-1ششدانگ یکباب خانه و محوطه به مساحت  155/69مترمربع به شماره پالک فرعی  4839مجزی از پالک  199از اصلی  4واقع
درلوشان بخش  19گیالن از مالکیت شاه محمدی و غیرو به آدرس شهرستان رودبار-لوشان -محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/11 :
مالف 265
رئیس ثبت اسناد رودبار-علیرضا ا کبری گیگاسری
==================================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب  ،1390/9/20رای شماره
 140060330002017469پرونده کالسه  1400114430002000248مربوط به تقاضای آقای شعبان نوروزی مبنی بر صدور سند
مالکیت نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره فرعی از  1941/242اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک اداره دو
قم تحت بررسی است.
پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره  140060330002017469اشتباهاتی به شرح زیر صورت
گرفته است:
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل (مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه  256دفتر  )265و مالحظه نقشه
ملک و گزارش کارشناس منتخب  1400/07/17 – 934و پاسخ وضعیت ثبتی  1400/11/12 – 17024که حکایت از احراز مالکیت متقاضی
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و
بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد طی نامه 1400/03/29 – 110/7933
اداره راه و شهرسازی مبنی بر عدم موات بودن پالک مورد تقاضا اعالم داشته .لذا مالکیت آقای  /خانم شعبان نوروزی به شناسنامه
شماره  75کدملی  4283632589صادره زنجان فرزند حسین در قسمتی از چهار دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده به مساحت  90مترمربع پالک شماره فرعی از  1942/242اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تایید
و رای خود را صادر می نماید.
رای اصالحی
با توجه و باعنایت به اینکه رای هیات تا کنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح ذیل اصالح می گردد.
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل (مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه  256دفتر  )265و مالحظه نقشه
ملک و گزارش کارشناس منتخب  1400/7/17 – 934و پاسخ وضعیت ثبتی  1401/11/12 – 17024که حکایت از احراز مالکیت متقاضی
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و
بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد طی نامه 1400/03/29 – 110/7933
اداره راه و شهرسازی مبنی بر عدم موات بودن پالک مورد تقاضا اعالم داشته .لذا مالکیت آقای  /خانم شعبان نوروزی به شناسنامه
شماره  75کدملی  4283632589صادره زنجان فرزند حسین در قسمتی از چهار دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده به مساحت  90مترمربع پالک شماره فرعی از  1941/242اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تایید
و رای خود را صادر می نماید.
رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد.
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
===================================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب  ،1390/9/20رای شماره
 140060330002017471پرونده کالسه  1400114430002000249مربوط به تقاضای آقای موسی نوروزی مبنی بر صدور سند
مالکیت نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره فرعی از  1941/242اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم
تحت بررسی است.
پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره  140060330002017471اشتباهاتی به شرح زیر صورت
گرفته است:
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل (مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه  256دفتر  )265و مالحظه نقشه
ملک و گزارش کارشناس منتخب  1400/07/17 – 934و پاسخ وضعیت ثبتی  1400/11/12 – 17024که حکایت از احراز مالکیت متقاضی
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و
بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد طی نامه 1400/03/29 – 110/7933
اداره راه و شهرسازی مبنی بر عدم موات بودن پالک مورد تقاضا اعالم داشته .لذا مالکیت آقای  /خانم موسی نوروزی به شناسنامه
شماره  264کدملی  4283634409صادره زنجان فرزند شعبان در قسمتی از دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده به مساحت  90مترمربع پالک شماره فرعی از  1942/242اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تایید
و رای خود را صادر می نماید.
رای اصالحی
با توجه و باعنایت به اینکه رای هیات تا کنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح ذیل اصالح می گردد.
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل (مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه  256دفتر  )265و مالحظه نقشه
ملک و گزارش کارشناس منتخب  1400/7/17 – 934و پاسخ وضعیت ثبتی  1401/11/12 – 17024که حکایت از احراز مالکیت متقاضی
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و
بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد طی نامه 1400/03/29 – 110/7933
اداره راه و شهرسازی مبنی بر عدم موات بودن پالک مورد تقاضا اعالم داشته .لذا مالکیت آقای  /خانم موسی نوروزی به شناسنامه
شماره  264کدملی  4283634409صادره زنجان فرزند شعبان در قسمتی از دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده به مساحت  90مترمربع پالک شماره فرعی از  1941/242اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تایید
و رای خود را صادر می نماید.
رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد.
عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
===================================================================

خ ت 1401-4-8-83

خ ت 1401-3-31-42

خ ت 1401-4-11-102

خ ت 1401-4-11-103
خ ت 1401-4-8-80

خ ت 1401-4-1-46

اجارهدفترکار

خ ت 1401-4-11-104

خ ت 1401-4-1-47

بربزرگراهاشرفیاصفهانی

 200مترپایینترتیراژه 80،مترموقعیتاداری
با 5خط تلفن و مبلمان اداری  -رهن کامل

09364068417

خ ت 1401-4-8-81

خ ت 1401-4-11-105

 6هزارمترزمینگیالن

خ ت 1401-4-7-74

حومهالهیجانزیرقیمتپولالزم

فقطمتری 250کالیکمیلیاردوپانصد

09111412094

خ ت 1401-4-11-106

خ ت 1401-4-8-82

خ ت 1401-4-7-74

خ ت 1401-4-4-60

یکقطعهزمینباکاربریکشاورزی

به مساحت  5000متر به آدرس  :تهران کهریزک ،

روستای قلعه نوچمن  ،عبدل آباد جنب سرای احسان
به فروش می رسد.

88324947 -88301652

خ ت 1401-4-5-61

خ ت 1401-3-30-31

