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جلسه اول مزايده
درپرونــده940214 اجرائيه شــعبه دوم دادگســترى مينودشــت خوانده ســيد خليل حســينى محكوم 
اســت به پرداخت مبلغ -/306/000/000 ريال بابت اصل خواســته ومبلــغ -/9/180/000 ريال هزينه 
دادرســى درحــق محكــوم له محمد كارگر با وكالت آقاى نقى نســب حال خانم شــهناز شــهمرادى فرزند عباس 
يك قطعه زمين مســكونى بشــماره پالك 3566 فرعــى از 326 فرعى از48-اصلى واقــع در قريه خورديماق 
بخش 9 ثبتى مينودشــت به مســاحت 166 مترمربع دركمربندى تهران–مشــهد خيابان12 مترى احداثى جنب 
تعويــض روغنى اموالى تعرفه شــده كه طبق نظريه كارشناســى اموال فوق به مبلــغ -/1/250/000/000 
ريال ارزايابى شــده اســت با توجه به اينكه مال فوق داراى سند ششدانگ مالكى بوده ارزيابى شده و نظريه 
مذبورمصون ازهرگونه اعتراضى باقى مانده اســت لذا حســب درخواست محكوم له اموال را از طريق مزايده 
درمحل دفتراجراى احكام مدنى دادگســترى مينودشت درمورخه 1395/02/18 ازساعت 10الى 11 صبح با 
حضورنماينده دادسرا ومامور اجراء انجام مى گردد قيمت پايه از مبلغ كارشناسى وبا رعايت ساير عقود مندرج 
درمــاده 131 قانــون اجراى احكام مدنى شــروع و مال به كســى تعلق مى گيرد كه باالترين قيمت پيشــنهادى 
را قبــول كرده اســت خريدار يا خريداران مــى توانند پنج روزقبل ازفروش و تشــكيل مزايده ازاموال مورد 
مزايده با هماهنگى اجراى احكام مدنى بازديد نموده وســپس درصورت تمايل درجلسه مزايده شركت نمايند 
برنــده مزايــده بايد10درصد  بهاء را نقــدا ويا بصورت چك پول فى المجلس به عنوان ســپرده به واحد اجراء 
تســليم نمايدوالباقى بهاء را حداكثر ظرف يك ماه ازتاريخ مزايده پرداخت نمايد درغيراين صورت ســپرده او 
پس ازكســرهزينه مزايده بنفع دولت ضبط مى گردد وتاييد صحت مزايده ازناحيه دادگاه صادركننده دادنامه 
صــورت مــى گيرد وكليه هزينه هــاى نقل وانتقال به عهده برنده مزايده است.مشــخصات ملك: داراى ســند 
مالكيت ششــدانگ به نام خانم شهنازشهمرادى به مســاحت 166/25مترمربع بصورت مسكونى داراى حدود 
كامل اربعه قرارداشــتن داخل كوچه 6مترى مسيرتهران مشــهد به ميزان مبلغ-/1/250/000/000 ريال 

ارزيابى و به فروش مى رسد.
 افشارى-مدير شعبه دوم  اجراى احكام مدنى دادگسترى مينودشت

ابالغ اجرائيه
محكوم له:على اصغر حســينى فرزند قاســم به نشانى شهرســتان گنبدكاووس-خ شهدا شرقى روبروى 
علمى كاربردى 2كوچه كوشــش آپارتمان آخركوچه ســرنبش طبقه 4 محكوم عليه: حســين افراسيابيان فرزند 
محمــود مجهــول المكان.در پرونده شــماره بايگانى 940535 شــعبه هفتم دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 
گنبدكاووس. به موجب درخواســت اجراى حكم مربوط به شــماره 9510091799000095 وشماره دادنامه 
9409971799001045 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ -/280/000/000 ريال بابت تخليه 
منزل وتصفيه بدهى بابت اصل خواســته وهمچنين خســارت و همچنين پرداخت خسارت ناشى از تاخيروتاديه 
ازتاريخ سررسيد (94/7/1) لغايت اجراى حكم درحق محكوم له و نيز پرداخت مبلغ -/14/000/000 ريال 
بابــت نيم عشــراجرايى درحق دولت كه وصول آن برعهده اجراســت ضمنا با توجه بــه غيابى بودن راى دادگاه 
اجراى حكم منوط است به اخذ تامين مناسب ازمحكوم له. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجراييه ظرف 

مدت 10 روز مفاد آنرا به اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.  
بردى چپرلى -مديردفتر شعبه هفتم  دادگاه عمومى ( حقوقى) شهرستان  گنبدكاووس

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت جانى انباز فرزند عليرحم به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شــده به 
كالســه 9509987430500013 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان سياوش برديده در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1394/12/25 بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- جانى انباز ش ش 247 مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 

مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ اجرائيه
بدينوســيله به ســيد حســين موســوى شــوازى فرزند ســيد جواد محكوم عليه پرونده اجرائى كالســه 
940017/2 ش ابالغ مى شــود پرونده كالســه فوق بر اساس دادنامه شــماره 23/94/15 مورخ 20/894 
صادره از ســوى شــوراى حل اختالف حوزه 15 يزد له محمد مهدى پرده باف و عليه شما كه محكوم گرديديد به 
پرداخت مبلغ 1/500/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 695/000 ريال بابت هزينه درج آگهى روزنامه 
بابت هزينه  دادرســى در حق محكوم له لذا بدينوســيله طبق ماده 9 قانون اجراى احكام حقوقى بشــما ابالغ 
ميگــردد تــا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهى به مفاد آن اقدام نمايند مراتب بــه منظور ابالغ برگ اجرائيه و 
بشرح فوق يك نوبت در روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر و در صورتيكه آدرس دقيق خود را باين اجرا اعالم 
ننمائيد در جهت اجراى مفاد اجرائيه ديگر نيازى به صدور اخطار براى شــما نمى باشــد و طبق مقررات اقدام 

خواهد شد. م الف/120
دادورز شعبه دوم اجراى احكام حقوقى دادگسترى يزد

آگهى ابالغ اجرائيه 
بدينوســيله بــه آقــاى على محمــد اســالمى فرزند محمد حســن محكــوم عليــه پرونده اجرائى كالســه 
950016/1/ش ابالغ مى شــود پرونده كالسه فوق بر اســاس دادنامه شماره 1024 مورخ 1394/06/18 
شوراى حل اختالف حوزه 2 يزد له بى بى فاطمه اسالمى فرزند محمد على و به طرفيت شما كه محكوم گرديده 
ايد به تنظيم ســند رســمى شــش دانــگ منزل به شــماره 2646 اصلى بخش 3 يــزد به نام محكــوم له،  لذا 
بدينوســيله طبق ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى به شــما ابالغ مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهى 
بــه مفــاد آن اقدام نماييــد. مراتب به منظور ابــالغ برگ اجرائيه و به شــرح فوق يك نوبــت در روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار منتشــر و در صورتى كــه آدرس دقيق خود را به ايــن اجرا اعالم ننماييــد در جهت اجراى مفاد 

اجرائيه ديگر نيازى به صدور ابالغ اخطار براى شما نمى باشد و طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/40
دادورز اجراى احكام شوراهاى حل اختالف شهرستان يزد

آگهى ابالغ دادخواست با ضمائم و وقت رسيدگى
بدين وســيله به خانم رعنا فكرى كرم شــاملو فرزند حمداله مجهول المكان ابالغ و اخطار مى گردد كه از 
طرف آقاى بهرام مســيح زاده فرزند مسيح بنشانى دخمه مجتمع گلستان بلوك 3041 دادخواستى به خواسته 
الزام به تنظيم و انتقال سند يكدستگاه خودرو پژو 206 به شماره پالك 296د93- ايران 66 به دادگسترى 
يزد تقديم كه به اين شــورا ارجاع و به كالســه 2253/94 ثبت و براى دوشــنبه 95/3/3 ســاعت 5/5 عصر 
تعيين وقت رسيدگى گرديده اينك مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى كه پس از انتشار جهت اخذ نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم بدبيرخانه شورا مراجعه و براى وقت رســيدگى فوق الذكر در شوراى حل اختالف حوزه 
يك يزد واقع در خيابان كاشانى كوچه مكتب امام جنب آژانس آزادى حاضر شويد بديهى است در صورت عدم 

حضور شورا غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم مى نمايند. م الف/82
رئيس شوراى حل اختالف حوزه يك يزد

آگهى نظريه ارزيابى
در خصوص پرونده كالســه بايگانى 94098 ، موضوع ارزيابى يك ســاختمان مســكونى تحت پالك ثبتى 
2185/13 بخش 3 آبادان به استحضار ميرساند در معيت متقاضى از محل مورد نظر به آدرس آبادان ، احمد 
آباد ، لين 12 اصلى ، بين 10 و 11 فرعى، پالك 14 ، بازديد و نظريه ارزيابى به شــرح ذيل تقديم مى گردد. 
مشخصات ملك: شش دانگ پالك ثبتى ياد شده به مساحت عرصه 50/85 مترمربع و اعيان 77/28 مترمربع 
ميباشد. سهم خواهان (سى و پنج سهم مشاع از 42 سهم شش دانگ عرصه و اعيان) بوده و ملك قابل افراز 
نمى باشــد. اعيان ملك شــامل يك اتاق در طبقه همكف و يك اتاق در طبقه اول و ســرويس هاى بهداشــتى 
ميباشــد كه در حال حاضر به صورت مخروبه و فاقد ارزش اســت. ملك داراى يك اشــتراك آب و برق (فاقد 
كنتور) اســت. مختصات جغرافيايى ملك بر اســاس UTM:3359122=Y ,240714=X ميباشد. ارزيابى: با 
توجه به موقعيت ملك ، مســاحت عرصه ، كيفيت اعيان و بررســى هاى انجام شده: * ارزش هر مترمربع عرصه 
13/000/000 ريال به مبلغ 661/050/000 ريال * ارزش تاسيسات به مبلغ 8/000/000 ريال – ارزش 
واحد مسكونى ياد شده به مبلغ 669/050/000 ريال ميباشد. سهم خواندگان جمعاً به مبلغ به ميزان هفت 

سهم مشاع از 42 سهم شش دانگ به مبلغ 111/508/333 ريال ارزيابى و اعالم ميگردد. م الف/1/29
محمد حسن آقاهادى – كارشناس رسمى دادگسترى

دادنامه
شــماره پرونده:1123/94- شــماره دادنامه: 1225/94 ، مرجع رسيدگى : شوراى حل اختالف حوزه 3 يزد 
،تاريخ رســيدگى:94/11/14- خواهان: مهدى بيكى بندرآبادى به نشــانى يزد اكرم آباد خ قمر بنى هاشــم جنب 
تعميرگاه پژو برادران زارع ، خوانده: سيد محمد غزنويان فرزند سيد محمود مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه 
چك و احتســاب خســارات قانونى ، بتاريخ 94/11/14 در وقت فوق العاده پرونده كالسه 1123/94 شوراى حل 
اختالف حوزه 3 يزد تحت نظر قرار گرفت با بررســى محتويات پرونده و اعالم ختم رســيدگى به شــرح زير مبادرت 
به صدور راى مى نمايد. (راى شــورا)در خصوص دادخواســت تقديمى مهدى بيكى بندرآبادى بطرفيت سيد محمد 
غزنويان فرزند سيد محمود بخواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ريال و خسارات قانونى با استناد به چك شماره 
976504-93/8/21 جارى 48704731عهده بانك ملت ايرانشهر يزد با توجه به دادخواست و مدارك تقديمى 
و با عنايت به اينكه خوانده ايراد و دفاعى موثر بر برائت ذمه خود بعمل نياورده اند و با التفات به اينكه وجود اصل 
چك در يد خواهان كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده دارد بنابراين شــورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً 
به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئين دادرسى مدنى و ماده 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 
دو قانون صدور چك خوانده به پرداخت اصل خواسته به مبلغ 25/000/000 ريال و مبلغ 370/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه بر اساس شاخص بهاى كاال و خدمات در حق خواهان محكوم مينمايد اين راى 
غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم عمومى حقوقى يزد ميباشد. م الف/114
 قاضى شوراى حل اختالف حوزه 3 يزد

دادنامه
شــوراى حل اختالف حوزه 6 يزد – كالســه پرونده: 940326- دادنامه 0778/94- خواهان: آقاى عليرضا 
شــاهوردى فرزند قاســم به نشــانى يزد بلوار طالقانى كوچه گلچين پالك 40 كدپســتى 8916656899 ، خوانده: 
آقــاى اميــد فالح تفتــى فرزند عليرضا به نشــانى يزد آزادشــهر فلكه پنجــم آپارتمان صابر واحد 200 كدپســتى 
8943165766 ، خواسته: مطالبه مبلغ 12/000/000 ريال وجه چك شماره 2138989-94/4/19 به انضمام 
كليه خسارات دادرسى تاخير تاديه-  بتاريخ ــ در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف حوزه 6 يزد به تصدى 
امضا كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالسه پيوست تحت نظر قرار دارد شورا با توجه به محتويات پرونده ختم 
رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد: (راى شورا) در 
خصوص دادخواســت تقديمى آقاى عليرضا شــاهوردى فرزند قاسم به طرفيت آقاى اميد فالح تفتى فرزند عليرضا 
به خواسته مطالبه مبلغ دوازده ميليون ريال وجه چك شماره فوق الذكر با خسارات دادرسى و تاخير تاديه ، شورا 
نظر به مراتب و مدارك ابرازى از سوى خواهان عدم حضور خوانده على الرغم ابالغ رسيدگى از طريق نشر آگهى و 
عدم ارائه دليل از ســوى خوانده مبنى بر پرداخت وجه چك يا برائت ذمه خويش ، دعوى خواهان را وارد و مقرون 
به صحت تلقى نموده بنابراين به اســتناد مواد 313 و 310 قانون تجارت و 519 و515و502و198و520 قانون 
آيين دادرســى مدنى و قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون صدور چك و قانون استفســاريه تبصره الحاقى به 
ماده مرقوم حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 12/000/000 ريال بابت اصل خواســته و نيز خســارت 
تاخيــر تاديه از تاريخ سررســيد چك تــا زمان اجراى حكم بر مبناى نرخ تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران و پرداخت مبلغ 695/000 ريال بابت خسارات دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شورا و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل 

اعتراض و رسيدگى در دادگاه محترم عمومى حقوقى يزد است. م الف/115
 قاضى شوراى حل اختالف حوزه 6 يزد

آگهى ابالغ اجرائيه 
بدينوسيله به آقاى عباس غالميان جلگه فرزند عليرضا محكوم عليه پرونده اجرايى كالسه 950119/5/ش 
ابالغ مى شــود پرونده كالســه فوق بر اســاس دادنامه شماره 838/94 حوزه 6 شــوراى حل اختالف يزد له مهدى 
پور روســتايى و به طرفيت شــما كه محكوم گرديديد به پرداخت مبلغ 3/280/000 ريال بابت اصل خواســته و 
تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك 1391/07/20 و 1391/08/07 و 725/000 ريال هزينه دادرســى،  لذا 
بدينوســيله طبق ماده 9 قانون اجراى احكام حقوقى به شــما ابالغ مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهى به 
مفاد آن اقدام نماييد. مراتب به منظور ابالغ برگ اجرائيه و به شــرح فوق يك نوبت در روزنامه هاى كثيراالنتشــار 
منتشر و در صورتى كه آدرس دقيق خود را به اين اجرا اعالم ننماييد در جهت اجراى مفاد اجرائيه ديگر نيازى به 

صدور اخطار براى شما نمى باشد و طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/139
دادورز اجراى احكام شوراهاى حل اختالف شهرستان يزد

آگهى انحصار وراثت 
آقاى على حداد از اين شورا تقاضاى صدور گواهى حصر وراثت نموده و اعالم داشته شادروان حسين حداد 
در تاريخ 1394/10/14 در اقامتگاه دائمى خود فردوس فوت نموده و وارثين حين الفوت آن مرحوم عبارتند از: 
1)على حداد بشناســنامه شــماره 33 صادره از فردوس فرزند متوفى 2) عصمت حداد بشناســنامه شماره 8725 
صادره از فردوس فرزند متوفى 3) جميله حداد بشناســنامه شــماره 9029 صــادره از فردوس فرزند متوفى 4) 
ريحانه حداد بشناســنامه شــماره 430 صادره از فردوس فرزند متوفى 5) فاطمه محمد زاده بشناســنامه شــماره 
43 صــادره از فردوس همســر متوفى و ال غير� مراتــب يك نوبت در روزنامه آگهى مى شــود تا هر كس اعتراض 
يا وصيتنامه اى دارد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به اين شــعبه تســليم واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف 

1089 تاريخ انتشار: 95/1/22
 قاضى شوراى حل اختالف حوزه يك فردوس

آگهى ثبتى 
آگهى تغييرات شركت ماروس بتن طوس سهامى خاص به شماره ثبت 12437 و شناسه ملى 10380281268 
به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1394/10/25 تصميمات ذيل اتخاذ شــد: آقاى حامد زعفرى كد ملى 
1930794487 به سمت رئيس هيئت مديره- آقاى عباس محمدى مقدم كد ملى 0036618241 به سمت نايب 
رئيــس هيئــت مديره و آقاى مجيد مالئى كد ملى 0934470881 به ســمت عضو اصلى هيئت مديره و مديرعامل 
انتخاب گرديدند. كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور و رســمى و بانكى شركت با امضاء مجيد مالئى و مهر شركت 
معتبر خواهد بود. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين وضعيت حق امضاء، تعيين سمت مديران انتخاب شده توسط 
متقاضى در ســوابق الكترونيك شــخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى ســازمان ثبت قابل دســترس 

ميباشد. م/الف 185230 تاريخ انتشار: 95/1/22
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
آگهى تغييرات شركت ماروس بتن طوس سهامى خاص به شماره ثبت 12437 و شناسه ملى 10380281268 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1394/10/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاى 
حامد زعفرى كد ملى 1930794487 - آقاى عباس محمدى مقدم كد ملى 0036618241 - آقاى مجيد مالئى كد 
ملى 0934470881 به سمت اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. موسسه حسابرسى 
و خدمات مالى پارس بهروش 1384/10/26 به سمت بازرس اصلى و آقاى ايرج اتحاديه كد ملى 0943189616 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت يك ســال مالى انتخاب شدند. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب بازرس 
انتخاب مديران  انتخاب شــده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى 

هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد. م/الف 185231 تاريخ انتشار: 95/1/22
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
آگهى تغييرات شــركت آسانبر توس گســتر فالت شركت سهامى خاص به شماره ثبت 48485 و شناسه ملى 
10380648466 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مــورخ 1394/12/06 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد: آقاى فرهاد توكلى تربتى كد ملى 0690277164 به ســمت بازرس اصلى و فهيمه بقائى كاشــى 
كــد ملى 1261977858 به ســمت بــازرس على البدل براى مدت يك ســال مالى انتخاب شــدند.- اعضاء هيئت 
مديــره بــه قرار ذيل انتخاب گرديدند: مجيد نيــك زاده بردر كد ملى 0770013015 و ســلمان دهقان حقوردى 
كد ملى 0779888626 و ســكينه عيســى زنى كد ملــى 0819684635 براى مدت دو ســال انتخاب گرديدند. 
روزنامه كثيراالنتشــار سياســت روز جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شــد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب 
بازرس، انتخاب مديران، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت 
حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى ســازمان ثبت قابل دســترس ميباشــد. م/الف 185228 تاريخ انتشار: 

95/1/22
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
آگهى تغييرات شــركت آســانبر توس گستر فالت شركت سهامى خاص به شــماره ثبت 48485 و شناسه 
ملى 10380648466 به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1394/12/06 تصميمات ذيل اتخاذ شــد: 
ســلمان دهقان حقوردى كد ملى 0779888626 به ســمت رئيس هيئت مديره و ســكينه عيســى زنى كد ملى 
0819684635 به ســمت نايب رئيس هيئت مديره و مجيد نيك زاده بردر كد ملى 0770013015 به سمت 
مديرعامــل و عضــو هيئت مديره براى مدت دو ســال انتخاب گرديدند. كليه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور 
شــركت به امضاء منفرد مديرعامل همراه با مهر شــركت داراى اعتبار مى باشــد. با ثبت اين مســتند تصميمات 
تعيين ســمت مديران، تعيين دارندگان حق امضاء انتخاب شده توســط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت 
حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى ســازمان ثبت قابل دسترس ميباشد. م/الف 185229 تاريخ انتشار: 

95/1/22
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
آگهى تغييرات شــركت هدايت جريان توس شــركت سهامى خاص به شــماره ثبت 14012 و شناسه ملى 
10380296540 به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1394/11/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد: سمت 
اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاى محمد على حسين پور به شماره ملى 0933657846 به 
سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و آقاى محمد هادى حسين پور به شماره ملى 0935086862 به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره و خانم قدســى عباســيان عضو هيئت مديره به شماره ملى 0933093020شركت به 
مدت 2 ســال انتخاب گرديده اند و كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور رســمى و بانكى با امضاء منفرد آقاى 
محمد على حســين پور با ســمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود. با ثبت 
اين مســتند تصميمات انتخاب و تعيين ســمت هيئت مديره، تعيين ســمت مديران، تعيين دارندگان حق امضاء 
انتخاب شــده توسط متقاضى در ســوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان 

ثبت قابل دسترس ميباشد. م/الف 185226 تاريخ انتشار: 95/1/22
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
آگهى تغييرات شــركت هدايت جريان توس شــركت سهامى خاص به شــماره ثبت 14012 و شناسه ملى 
10380296540 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1394/11/25 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد: اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاى محمد على حســين پور به شــماره ملى 
0933657846 -  آقاى محمد هادى حســين پور به شــماره ملى 0935086862 - خانم قدسى عباسيان عضو 
هيئت مديره به شــماره ملى 0933093020 براى مدت 2 ســال انتخاب گرديدند. خانم الهام الســادات اخوتى 
بــه شــماره ملى 0920175228 به ســمت بازرس اصلى و خانــم ناهيد نازلى به شــماره ملى 0922509557 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت يك ســال مالى انتخاب شــدند. رونامه كثيراالنتشــار سياست روز جهت 
درج آگهى هاى شــركت انتخاب گرديدند.با ثبت اين مســتند تصميمات انتخاب مديران، انتخاب و تعيين ســمت 
هيئت مديره، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه كثيراالنتشــار، انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك 
شــخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى ســازمان ثبت قابل دســترس ميباشــد. م/الف 185227 

تاريخ انتشار: 95/1/22
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
آگهى تغييرات شركت كاوش تجارت بين الملل احسان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 56837 
و شناســه ملــى 14005500342 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1394/11/25 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد: نشــانى مركز اصلى شركت از محل قبلى به آدرس شــهر مشهد خيابان سجاد، انتهاى 
بنفشــه 4 پالك 73 كد پســتى 9187613833 تغيير يافت و ماده مربوطه به شــرح فوق اصالح گرديد. با ثبت 
اين مســتند تصميمات تغيير محل (تغيير نشــانى در يك واحد ثبتى) انتخاب شــده توســط متقاضى در ســوابق 
الكترونيك شــخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى ســازمان ثبت قابل دســترس ميباشــد. م/الف 

185225 تاريخ انتشار: 95/1/22
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه آقاى على اكبر يزداندوست بوكالت از طرف آقاى احمد قاسم پور برابر وكالتنامه هاى شماره 
61214 مورخ 1391/12/13 دفتر 27 مشهد و 18741 مورخ 1394/2/24 دفترخانه 157 مشهد به استناد 
دو برگ استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است سند 
مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين پالك ثبتى 6868 فرعى از 5694 فرعى از باقيمانده 1 فرعى از 238- اصلى 
بخش 9 مشهد كه متعلق به احمد قاسم پور مى باشد، به علت نامعلوم مفقود گرديده است با بررسى دفتر امالك 
معلوم شد شش دانگ پالك فوق ذيل ثبت 296782 صفحه 293 دفتر 1733 به نام محمد امين ميرزايى ثبت 
و ســند شــماره 042867 صادر سپس با واسطه برابر ســند قطعى 10846-91/10/12 دفتر 157 مشهد به 
آقاى احمد قاســم پور انتقال گرديده اســت. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. لذا به اســتناد ماده 120 
اصالحــى قانــون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نســبت به ملك مورد آگهى معامله انجام 
داده يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود باشــد. بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى 
خود را به پيوســت اصل ســند مالكيت يا سند معامله رســمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت 
عدم اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. م/الف 259  تاريخ انتشار: 95/1/22 
 اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس

آگهى فقدان سند مالكيت 
چون على اصغر دوست آبادى برابر درخواست شماره 10861-94/12/15 و با ارائه دو برگ استشهاديه 
محلى امضاء شــده مدعى است ســند مالكيت ششــدانگ پالك 2 فرعى از 324- اصلى واقع در بخش 2 قوچان 
به علت جابجايى مفقود گرديده اســت و با بررســى دفتر امالك مشخص گرديد ششدانگ اعيان پالك 2 فرعى از 
324- اصلى واقع در بخش 2 قوچان ذيل ثبت صفحه 14 دفتر 128 بنام على اصغر دوست آبادى ثبت و سند 
مالكيت آن صادر و تســليم گرديده است و برابر اسناد 112577-87/08/19 و 112590-87/8/21 دفتر 
يــك قوچان در رهن بانك ملى قرار دارد لذا به اســتناد مــاده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى 
مى گردد تا هر كس مدعى انجام معامله يا وجود ســند مالكيت پالك فوق نزد خود مى باشــد بايد ظرف مدت 10 
روز پس از مدت انتشــار آگهى به اين اداره مراجعه و مراتب را اعالم نمايد بديهى اســت پس از ســپرى شدن 
مهلــت مقرر طبق مقررات نســبت به صدور ســند المثنى به نــالم متقاضى اقدام خواهد شــد. م/الف 10872 

تاريخ انتشار: 95/1/22
 محمد مقدسى-رئيس ثبت اسناد و امالك قوان

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه خانم كبرى صالح به اســتناد دو برگ استشــهاديه گواهى امضاء شــده جهت اخذ سند مالكيت 
المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت مربوط به ششدانگ پالك 3870 فرعى 
از 184 اصلى بخش 10 مشــهد بعلت نامعلوم مفقود گرديده و برابر دفتر امالك ميزان مالكيت پالك فوق ذيل 
ثبت شماره 50369 صفحه 107 دفتر 251 بنام اسداله فتاحى معصوم  ثبت و سند مالكيت دفترچه اى بشماره 
438010 صادر و تســليم شــده اســت ســپس برابر ســند قطعى 166810-79/06/17 دفتر 67 مشهد به 
متقاضى منتقل گرديده اســت و برابر سند رهنى 34049 مورخ 86/2/16 دفتر 32 مشهد در رهن بانك سپه 
قرار گرفته است. لذا به استناد تبصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى 
گردد هر كس نســبت به ملك مورد آگهى معامله انجام داده يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود باشد. بايستى 
ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى 
به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه 
ســند مالكيت يا ســند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد 

شد. م/الف 185446  تاريخ انتشار: 95/1/22 
 محمد اسماعيل ذاكرى رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه آقاى اسماعيل قربانى برابر وكالتنامه 171680 مورخ 94/12/02 دفتر 25 مشهد از طرف 
آقاى فرزين غالمى بيدخان به اســتناد دو برگ استشــهاديه گواهى امضاء شــده جهت اخذ سند مالكيت المثنى 
نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اســت ســند مالكيت مربوط به ششدانگ پالك 65693 فرعى از 
175 اصلــى بخش 10 مشــهد بعلت جابجايى مفقود گرديده و برابر دفتر امــالك ميزان مالكيت پالك فوق ذيل 
ثبت شــماره ثبت 298871 صفحه 31 دفتر 1907 بنام متقاضى  ثبت و سند مالكيت برگى بشماره 935229 
ج 93 صادر و تســليم شــده است. لذا به اســتناد تبصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت 
آگهى و متذكر مى گردد هر كس نســبت به ملك مورد آگهى معامله انجام داده يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد 
خود باشد. بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت 
يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول 
اعتراض بدون ارائه ســند مالكيت يا سند معامله رســمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به 

متقاضى اقدام خواهد شد. م/الف 185616  تاريخ انتشار: 95/1/22 
 محمد اسماعيل ذاكرى رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو مشهد

دادنامه
شماره دادنامه: 9409972512101986- شماره پرونده: 9409982512100181

خواهان: آقاى عباســعى بخشى فرزند حسين به نشانى قم، شهرك ايثار، ايثار17، چهارراه دوم، ساختمان 
فاطيما، طبقه اول خوانده: آقاى حسين اعراز فرزند محمد رضا به نشانى مجهول المكان خواسته ها: 1- اعسار 
از پرداخــت هزينــه دادرســى 2- مطالبه وجــه 3- مطالبه خســارات دادرســى راى دادگاه در خصوص دعواى 
عباســعلى بخشــى فرزند حسين عليه حسين اعراز فرزند محمد رضا به خواســته مطالبه وجه به مبلغ چهارصدو 
هشــتاد ميليون ريال به انضمام خسارات دادرسى با توجه به اظهارات خواهان و سند عادى مورخ 1393/8/1 
كه به امضاء خوانده رســيده اســت و عــدم حضور و دفاع خوانده دادگاه خواســته خواهان را ثابت دانســته و 
مســتندا بــه مــواد198، 515، 519 ق.آ.د.م و مــواد 10 و 1301 قانون مدنى راى بــه محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهارصدوهشتادميليون ريال بانضمام خسارات دادرسى در حق خواهان صادر مى كند راى صادره 
غيابى و به مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و ســپس به مدت بيســت روز قابل 

اعتراض در محاكم تجديد نظر استان است   دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى قم – تقوى
رونوشت برابر با اصل اداريست و جهت ابالغ به حسين اعراز تهيه و ارسال مى گردد

دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى قم – محمد ملكى مقدم

آگهى ابالغ
شــماره ابالغيه: 9410102521600359  خواهان/ شــاكى ابوالفضل بختيارى دادخواستى به طرفيت 
خوانده/ متهم صادق عزيزى به خواســته مطالبه وجه چك و پرداخت حق الوكاله و مطالبه خســارت تاخير تاديه و 
تامين خواسته و مطالبه خسارات دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان قم نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 16 دادگاه خانواده شهرستان قم واقع در قم، ابتداى خيابان توحيد، مجتمع قضائى شهيد قدوسى، طبقه 
دوم، شعبه 16 ارجاع و به كالسه 9409982521600668 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/2/29 
و ساعت 16 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خواندگان ودرخواست خواهان وبه تجويزماده 73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى ودستوردادگاه مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشــرآگهى واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 

نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادريافت و دروقت مقررفوق جهت رسيدگى حاضرگردد. 
قم، خيابان ايســتگاه راه آهن، مجتمع شــوراى حل اختالف، طبقه اول، شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان قم
مسئول دفتر شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – امير فرمانى

ابالغ وقت رسيدگى
كالسه پرونده 4/9409981787400926 شعبه چهارم حقوقى دادگاه عمومى گنبدكاووس:بدينوسيله 
بــه احدى ازخواندگان بنام يوســف آرخى فرزند ... (مجهول المكان) اخطارمى گــردد، كه خواهان بن هور آرخى 
دادخواســتى به طرفيت شما و غيره به خواسته اثبات جعليت و... و پرداخت هزينه هاى دادرسى تقديم نموده 
است كه به اين شعبه ارجاع گرديد وبه شماره بايگانى941051 ثبت گرديده وپس ازثبت آن به كالسه فوق و 
جرى تشريفات قانونى، تعيين وقت رسيدگى وصدور اخطاريه براى طرفين، نظر به اينكه خوانده مجهول المكان 
مى باشــد. لذا مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتشاردرج 
مى گردد تا خوانده دردفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى گنبد حاضرونسخه ثانى دادخواست ضمائم واخطاريه را 
دريافت نموده ودرجلسه دادرسى كه به روز سه شنبه مورخ1395/03/18 ساعت 11:00 تعيين شده است 

شركت نمايند.چنانچه نيازبه آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
 مرضيه آذرى-مديردفتردادگاه حقوقى شعبه چهارم شهرستان گنبدكاووس

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظــر بــه اينكه آقــاى محمد يعقوبيــان گل خطمــى فرزند عباســعلى به موجــب وكالت شــماره 14627-
94/11/27 از طرف آقاى ســيد محمد على شيرازى به استناد دو برگ استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت 
المثنــى نوبــت اول به ايــن اداره مراجعه نموده و مدعى اســت دو جلد ســند مالكيت ششــدانگ يكباب منزل 
مســكونى به شــماره پالك يك فرعى از 650 اصلى بخش 3 مشــهد كه متعلق به نامبرده مى باشد به علت سهل 
انگارى مفقود گرديده اســت با بررســى دفتر امالك معلوم شــد مالكيت دو دانگ از ششــدانگ پالك فوق ذيل 
ثبت 10335 صفحه 275 دفتر 58 بنام خديجه بوذرى ثبت و ســند به شــماره چاپى 804937 صادر و سپس 
مع الواسطه طى سند قطعى 138045-88/9/2 به آقاى سيد محمدعلى شيرازى انتقال و چهار دانگ ديگر آن 
ذيل ثبت 8862 دفتر 50 صفحه 320 به نام ســيد محمد على شــيرازى ثبت و سند به شماره چاپى 714056 
صادر گرديده كه مع الواســطه دوباره طى ســند قطعى شــماره 138045-88/9/2 مجددا به وى انتقال قطعى 
يافته اســت و دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. لذا به اســتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت 
نزد خود باشــد. بايســتى ظرف ده روز از تاريخ انتشــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوســت اصل سند 
مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و 
يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم 

آن به متقاضى اقدام خواهد شد. م/الف 245  تاريخ انتشار: 95/1/22 
 اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس

متن آگهى
شــماره درخواست: 9510462513200004 خواهان اله بخش سامانلو فرزند ابراهيمعلى دادخواستى 
بــه طرفيت مســلم بختيارى فرزند محمد حســن، كرمعلى زيركى خــوب فرزند قندعلى، على اكبر گرشــا فرزند 
محمد حســين، مجتبى نورى مهماندوســتى فرزند مرتضى، حســين براتى فرزند قاسم، قدرت اله جواهرى دلير 
فرزند عطااله، حســينعلى حيدرى ايل فرزند عليرضا، اسالمعلى براتى فرزند نجاتعلى، على بيگدلى آذرى فرزند 
رضا به خواســته الزام به تنظيم ســند نســبت به پالك 2185 و 2186 اصلى بخش 2 قم به مســاحت 42 متر 
مربع تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان قم...كه جهت رســيدگى به شعبه دوازدهم دادگاه عمومى(حقوقى)
دادگسترى شهرستان قم واقع درقم - خيابان ساحلى- جنب زندان ساحلى – دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم 
– طبقه همكف – شــعبه دوازدهم دادگاه عمومى(حقوقى)ارجاع وبه كالســه پرونده 9409982513200978 
ثبت گرديده ووقت رســيدگى 1395/3/10 و ســاعت 8:30 صبح تعيين شده اســت. به علت مجهول المكان 
بــودن خواندگان ودرخواســت خواهان وبــه تجويزماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هــاى عمومى وانقالب 
درامورمدنى ودســتوردادگاه مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس 
از نشرآگهى واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 

رادريافت و دروقت مقررفوق جهت رسيدگى حاضرگردند. 
 دفتر شعبه دوازدهم دادگاه حقوقى قم

آگهى ثبتى
آگهى تغييرات شــركت خاك و خشــت بيستون شركت سهامى خاص به شماره ثبت 38340 و شناسه ملى 
10380539618 به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1394/10/07 و بنا به تفويض اختيار از مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1394/10/07 در خصوص افزايش سرمايه شركت و با عنايت به اظهار نامه تنظيمى 
وهمچنين ســند حســابدارى صادره مبنى بر تصفيه مطالبات و انتقال مطالبات مذكور به حســاب سرمايه هيئت 
مديره شــركت افزايش مزبور را عملى دانســته در نتيجه مبلغ 597/000/000 ريال از حساب بدهى شركت 
كسر گرديده و به حساب سرمايه منظور گرديده است در نتيجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذيل اصالح مى گردد: 
ماده 5 اصالحى: ســرمايه شركت مبلغ 600/000/000 ريال منقسم به 20/000 سهم 30/000 ريالى با نام 
مى باشد كه تماماً پرداخت گرديده است. با ثبت اين مستند تصميمات افزايش سرميه بنا به تفويض اختيار به 
هيئت مديره انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى 

هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد. م/الف 185222 تاريخ انتشار: 95/1/22
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
آگهى تغييرات شــركت مبتكر پژوهان صنايع پاژ شــركت ســهامى خاص به شماره ثبت 40768 و شناسه 
ملى 10380565850 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1394/12/01 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: 1- نشانى شركت از محل قبلى به آدرس جديد: مشهد- بلوار وكيل آباد- بلوار هفتم تير- خيابان 
هفتم تير 21- هفتم تير 21/3- پالك 26- واحد 3- كد پســتى 9179173744 تغيير يافت و ماده مربوطه 
در اساســنامه به شــرح فوق اصالح گرديد. 2- به موضوع فعاليت شركت رشــته نفت و گاز (در برگيرنده امور 
پيمانكارى مربوط به تأسياســت ســر چاهى و خطوط لوله جريانى، فرآورى نفت و گاز و كارخانه هاى گاز و گاز مايع 
و تزريــق گاز و آب، پااليشــگاه هــاى نفــت و گاز و كارخانه هاى پتروشــيمى، مخازن ذخيره نفتــى، خطوط انتقال 
نفت و گاز، تلمبه خانه هاى نفت و ايســتگاه هاى تقويت فشــار گاز، ســازه هاى دريايى نفت و گاز) پس از اخذ 
مجوزهــاى الزم و ثبــت موضوع فعاليت مذكور به منزلــه اخذ و صدور پروانه فعاليت نميباشــد الحاق گرديد و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات اصالح ماده اساسنامه (الحاق به موضوع 
فعاليــت)، تغيير محل (تغيير نشــانى در يك واحد ثبتى) انتخاب شــده توســط متقاضى در ســوابق الكترونيك 
شــخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى ســازمان ثبت قابل دســرتس ميباشــد. م/الف 185273 

تاريخ انتشار: 95/1/22
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
آگهــى تغييــرات شــركت مشــهد افــرا شــركت ســهامى خاص بــه شــماره ثبــت 5657 و شناســه ملى 
10380214917 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1394/10/25 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد: 1- روزنامه كثيراالنتشــار خراســان جهت درج آگهى هاى شــركت تعيين شــد. 2- موسســه 
حسابرسى و خدمات مديريت آفاق كاوشگران به شماره ثبت 1735 و شناسه ملى 10380152313 به سمت 
بازرس اصلى و آقاى عالءالدين حسن سنابادى عزيز به شماره ملى 1816986127به سمت بازرس على البدل 
براى يك سال مالى انتخاب گرديدند. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، انتخاب بازرس 
انتخاب شــده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان 

ثبت قابل دسترس ميباشد. م/الف 185221 تاريخ انتشار: 95/1/22
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
آگهى افزايش ســرمايه شــركت بهنامان مولد پارس شركت با مســئوليت محدود به شماره ثبت 42957 
و شناســه ملــى 10380589089 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1394/10/15 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد: شــركت توســعه اقتصادى بهنامان ايده آل ســناباد (ســهامى خاص) بشــماره ثبت 
15294 بــا پرداخت مبلغ 2/080/000/00 ريال به صندوق شــركت در رديف شــركاى شــركت قرار گرفت 
و خانــم منيره موالئى بقــال به كد ملى 0043673465 بــا پرداخت مبلــغ 120/000/000 ريال به صندوق 
شركت در رديف شركاى شركت قرار گرفت. در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ 200/000/000 ريال به مبلغ 
2400/000/000 ريال افزايش يافت. با ثبت اين مســتند تصميمات افزايش سرمايه از طريق ورود شريك 
جديد انتخاب شــده توســط متقاضى در سوابق الكترونيك شــخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى 

سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد. م/الف 185213 تاريخ انتشار: 95/1/22
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
آگهى تغييرات شــركت توســعه اقتصادى بهنامان ايده آل ســناباد شــركت ســهامى خاص به شماره ثبت 
15294 و شناســه ملى 10380309246 به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1394/11/05 و بنا به 
تفويــض اختيــار حاصله از مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1394/11/5 بــه هيئت مديره در خصوص افزايش 
سرمايه و با توجه به اظهارنامه تنظيمى پس از افزايش و همچنين با توجه به گواهى صادره از بانك ملت شعبه 
بلوار ســجاد مشهد مبنى بر واريز مبلغ 1000/000 ريال به حســاب سپرده مخصوص (بستانكاران موقت) به 
شــماره 4982/51 مورخه 1394/11/5 افزايش ســرمايه را عملى دانســته و در نتيجه ماده پنج اساســنامه 
بشرح مندرج در مجمع مذكور تائيد گرديد. ماده پنج اصالحى: سرمايه شركت مبلغ 1/184/101/000/000 
ريال منقسم به 1/184/101/000 سهم هزار ريالى با نام كه تماماً پرداخت گرديده است. با ثبت اين مستند 
تصميمات افزايش ســرمايه بنا به تفويض اختيار به هيئت مديره تحقق افزايش ســرمايه انتخاب شــده توسط 
متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس 

ميباشد. م/الف 185214 تاريخ انتشار: 95/1/22
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
آگهى تغييرات شــركت توســعه اقتصادى بهنامان ايده آل ســناباد شــركت ســهامى خاص به شماره ثبت 
15294 و شناســه ملى 10380309246 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1394/11/10 تصميمات ذيل اتخاذ شــد: موسســه حسابرسى اركان سيســتم به سمت بازرس اصلى- آقاى 
محمود عزيزى به كد ملى 0933654995 به ســمت بازرس على البدل براى ســال مالى 94 انتخاب گرديدند. 
با ثبت اين مســتند تصميمات انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط متقاضى در ســوابق الكترونيك شــخصيت 
حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد. م/الف 185215 تاريخ انتشار: 

95/1/22
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 

 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
آگهى تغييرات شــركت عامر نيرو پارس شــركت ســهامى خاص به شــماره ثبت 41572 و شناســه ملى 
10380574231 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1394/12/06 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: 1- محل شركت در  واحد ثبتى مشهد به آدرس حكيم نظامى 4 پالك 15 كد پستى 9175993477 تغيير 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات تغيير محل ( تغيير نشانى در يك 
واحد ثبتى) انتخاب شــده توسط متقاضى در ســوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى 

هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد. م/الف 185265 تاريخ انتشار: 95/1/22
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ابالغ نظريه كارشناس به خوانده/ خواندگان 
در پرونده كالســه 110/50/940549 آقاى ايمان موســوى بزاز و خانم پروين شايگى به واسطه معلوم 
نبــودن محل اقامت نامبردگان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنــى مدنى مراتب در روزنامه آگهى 
تا ظرف مدت ســه 3 روز از تاريخ نشــر آگهى در شــعبه 50 اجراى احكام حقوقى و خانواده مشهد مجتمع اجراى 
احكام حقوقى و خانواده مشــهد حاضر تا نظريه كارشــناس به نامبردگان ابالغ گردد در صورت عدم حضور وفق 

مقررات اقدام خواهد شد. م/الف 914 تاريخ انتشار: 95/1/22
 دادورز شعبه 50 اجراى احكام حقوقى و خانواده مشهد سعيد نمازى

آگهى ثبتى 
آگهى تغييرات شــركت عامر نيرو پارس شــركت ســهامى خاص به شــماره ثبت 41572 و شناســه ملى 
10380574231 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1394/12/06 تصميمات 
ذيــل اتخــاذ شــد: 1- اعضاء هيئت مديره براى مدت 2 ســال به قــرار ذيل انتخاب گرديدنــد: مهناز فرامرزى 
كد ملى 0945803931 و ســيد محمد نجات حســينى كد ملى 0066486009 و ســيد ابراهيم نجات حسينى 
كد ملى 0933962061 -2- روزنامه كثيراالنتشــار سياســت روز جهت درج آگهى هاى شــركت تعيين شــد. 
3- ربابــه مقدس زاده بزاز كد ملى 0933371454 به ســمت بازرس اصلــى و معصومه نصيرى مياندهى كد 
ملى 0938792903 به ســمت بازرس على البدل براى مدت يك ســال مالى انتخاب شدند. با ثبت اين مستند 
تصميمات انتخاب مديران انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق 
الكترونيك شــخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى ســازمان ثبت قابل دســترس ميباشد. م/الف 

185266 تاريخ انتشار: 95/1/22
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
آگهى تغييرات شــركت عامر نيرو پارس شــركت ســهامى خاص به شــماره ثبت 41572 و شناســه ملى 
10380574231 به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1394/12/06 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- 
سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديد: مهناز فرامرزى كد ملى 0945803931 به سمت رئيس 
هيئت مديره و ســيد محمد نجات حســينى كد ملى 0066486009 به ســمت مديرعامل و ســمت نايب رئيس 
هيئت مديره و ســيد ابراهيم نجات حسينى كد ملى 0933962061 به سمت عضو هيئت مديره براى مدت 2 
سال انتخاب گرديدند-2- كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت به امضاء منفرد مديرعامل همراه با مهر 
شــركت داراى اعتبار مى باشد. با ثبت اين مســتند تصميمات تعيين دارندگان حق امضاء تعيين سمت مديران  
انتخاب شــده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان 

ثبت قابل دسترس ميباشد. م/الف 185267 تاريخ انتشار: 95/1/22
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
آگهــى تغييرات شــركت رويا قارچ آرمان شــركت ســهامى خاص به شــماره ثبت 35331 و شناســه ملى 
10380507549 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1394/10/10 تصميمات 
ذيــل اتخاذ شــد:- اقاى محمــد على نصرى كد ملــى 0889364060 و آقاى عليرضا پاســبان مرغزارى كد ملى 
0939885591 و آقاى محمدرضا پاســبان مرغزارى كد ملى 0939025590 به ســمت اعضاى هيئت مديره 
كــه براى مدت دو ســال انتخــاب گرديدند. خانم مريم نصرى كد ملى 0889046451 به ســمت بازرس اصلى 
و خانم الهه ســاعى با عصمت كد ملى 0946564981 به ســمت بازرس على البدل براى مدت يك ســال مالى 
انتخاب شدند.- روزنامه كثيراالنتشار سياست روز جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد. با ثبت اين مستند 
تصميمات انتخاب بازرس انتخاب مديران، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق 
الكترونيك شــخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى ســازمان ثبت قابل دســترس ميباشد. م/الف 

185217 تاريخ انتشار: 95/1/22 
  اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها  و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
آگهــى تغييرات شــركت رويا قارچ آرمان شــركت ســهامى خاص به شــماره ثبت 35331 و شناســه ملى 
10380507549 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1394/10/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد:- آقاى 
محمد على نصرى كد ملى 0889364060 به ســمت رئيس هيئت مديره و آقاى عليرضا پاســبان مرغزارى كد 
ملــى 0939885591 به ســمت نايب رئيس و آقاى محمدرضا پاســبان مرغزارى كــد ملى 0939025590 به 
ســمت مديرعامل و عضو هيئت مديره به ســمت اعضاى هيئت مديره كه براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت به امضاء مشترك سه نفر اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت 
داراى اعتبار مى باشــد. با ثبت اين مســتند تصميمات تعيين دارندگان حق امضاء تعيين سمت مديران انتخاب 
شــده توسط متقاضى در ســوابق الكترونيك شــخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت 

قابل دسترس ميباشد. م/الف 185218 تاريخ انتشار: 95/1/22 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها  و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى
آگهى تغييرات شــركت صنايع پالستيك صدف توس ســهامى خاص به شماره ثبت 48963 و شناسه ملى 
10380653111 به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1394/11/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاى 
محمد على كيمياگران داراى كد ملى 0939402300 به ســمت رئيس هيئت مديره- آقاى عليرضا كيمياگران 
داراى كــد ملــى 0932937594 به ســمت نائــب رئيس هيئت مديــره- آقاى مهران صداقــت داراى كد ملى 
0940921618 به سمت عضو اصلى هيئت مديره و مديرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند. كليه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور شركت با امضاى مشترك رئيس هئيت مديره و مديرعامل و مهر شركت معتبر خواهد 
بود. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين سمت مديران، تعيين دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضى 
در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد. 

م/الف 185223 تاريخ انتشار: 95/1/22
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

  
آگهى ثبتى

آگهى تغييرات شــركت صنايع پالســتيك صدف توس ســهامى خاص به شــماره ثبت 48963 و شناســه 
ملــى 10380653111 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عــادى بطور فوق العاده مــورخ 1394/11/26 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد: آقاى محمد على كيمياگران كد ملــى 0939402300 - آقاى عليرضا كيمياگران كد 
ملــى 0932937594 و مهــران صداقت داراى كد ملى 0940921618 به ســمت اعضــا  اصلى هيئت مديره 
بــراى مدت دو ســال انتخــاب گرديدند. آقاى جــالل الدين كتابچــى داراى كد ملى 0941903486 به ســمت 
بــازرس اصلــى و آقاى غــالم محمد تژده داراى كد ملى به ســمت بازرس على البدل براى مدت يك ســال مالى 
انتخاب شــدند. روزنامه سياســت روز جهت درج آگهى هاى شــركت انتخاب شــد. با ثبت اين مستند تصميمات 
انتخاب بازرس، انتخاب مديرا«، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك 
شــخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى ســازمان ثبت قابل دســترس ميباشــد. م/الف 185224 

تاريخ انتشار: 95/1/22
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

 آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه آقاى محمد يعقوبيان گل خطمى به موجب وكالتنامه شماره 14627-94/11/27 دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 156 مشهد به وكالت از طرف آقاى سيد محمد على شيرازى به استناد دو برگ استشهاديه 
جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ 
اعيان يكباب منزل به پالك 1426 فرعى از 188- اصلى بخش 9 مشهد كه متعلق به وى بوده به علت جابجائى 
مفقود شده است. با بررسى دفتر امالك معلوم شد تمامت ششدانگ پالك فوق ذيل ثبت 83266 صفحه 120 
دفتر 441 بنام مهدى جهان شــيرى ثبت و ســند مالكيت به شــماره 3/536115 صادر و تســليم شده است. 
سپس مع الواسطه برابر سند قطعى 131739 مورخ 1382/6/18 دفتر 14 مشهد بنام متقاضى انتقال گريده 
اســت. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. لذا به اســتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت مراتب يك نوبت 
آگهى و متذكر مى گردد هر كس نســبت به ملك مورد آگهى معامله انجام داده يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد 
خود باشد. بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت 
يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول 
اعتراض بدون ارائه ســند مالكيت يا سند معامله رســمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به 

متقاضى اقدام خواهد شد. م/الف 246  تاريخ انتشار: 95/1/22 
اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس

آگهى ثبتى 
آگهى تغييرات شــركت پوشــاك سهيل شرق شركت سهامى خاص به شــماره ثبت 23406 و شناسه ملى 
10380388602  به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1394/12/01 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد: آقاى اســماعيل داداش زين الدين كد ملى 0934463591 و خانم اشرف داداش زين الدين 
كــد ملــى 0934498334 و خانم مريــم داداش زين الدين كد ملى 0938912909 به ســمت اعضاى هيئت 
مديــره كه براى مدت دو ســال انتخاب گرديدند. آقاى مجيد بابايى كد ملى 0938035509 به ســمت بازرس 
اصلــى و آقــاى حجت احمــدى كد ملى 0779853547 به ســمت بازرس على البدل براى مدت يك ســال مالى 
انتخاب شدند.- روزنامه كثيراالنتشار سياست روز جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد. با ثبت اين مستند 
تصميمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه كثيراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضى در ســوابق الكترونيك 
شــخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى ســازمان ثبت قابل دســترس ميباشــد. م/الف 185219 

تاريخ انتشار: 95/1/24
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
آگهى تغييرات شــركت پوشــاك سهيل شرق شركت سهامى خاص به شــماره ثبت 23406 و شناسه ملى 
10380388602  به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1394/12/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاى 
اســماعيل داداش زيــن الدين كد ملــى 0934463591 به ســمت مديرعامل و رئيس هيئــت مديره - خانم 
اشــرف داداش زيــن الدين كد ملى 0934498334 به ســمت نايب رئيس - خانم مريــم داداش زين الدين 
كد ملى 0938912909 به ســمت عضو هيئت مديره كه براى مدت دو ســال انتخاب گرديدند. كليه اســناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شــركت به امضاء منفرد مديرعامل همراه با مهر شــركت داراى اعتبار مى باشد. با ثبت 
اين مســتند تصميمات تعيين دارندگان حق امضا تعيين ســمت مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق 
الكترونيك شــخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى ســازمان ثبت قابل دســترس ميباشد. م/الف 

185220 تاريخ انتشار: 95/1/24
  اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
تاســيس شــركت ســهامى خاص آرتا پويان پرســيا در تاريخ 1395/01/09 به شــماره ثبت 57716 به 
شناســه ملى 14005719937 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع 
عموم آگهى ميگردد. موضوع شركت: الف- انجام كليه امور تجارى و بازرگانى داخلى و خارجى مجاز و امور گمركى 
مطابــق با قوانين جارى كشــور و قوانين و مقررات بين المللــى، اعم از خريد و واردات كاالهاى مجاز بازرگانى از 
منابع داخلى و خارجى صادرات و فروش داخلى و خارجى و اخذ نمايندگى از اشــخاص حقيقى و حقوقى داخلى و 
خارجى و نيز هر گونه فعاليت توليدى كشــاورزى و عرضه كاال ب- مشــاركت مستقيم و غير مستقيم با اشخاص 
حقيقى و حقوقى در ساير موسسات و شركت هاى خدماتى توليدى و تجارى داخلى و خارجى جهت انجام معامالت 
و مبادالت بازرگانى و تجارى مجاز و مرتبط با موضوع فعاليت شــركت. ج- انجام مطالعات ارائه مشــاوره و خدمات 
مهندســى در حوزه هاى صنعتى، بازرگانى بازاريابى و فروش داخلى و خارجى به صورت غير هرمى و غير شــبكه 
اى پــس از اخــذ مجوزهاى الزم و ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشــد. 
مــدت شــركت: از تاريخ ثبــت به مدت نامحدود- مركز اصلى شــركت: مشــهد بلوار وكيل آبــاد وكيل آباد 77 
فارغ التحصيالن 4 پالك 26 كد پســتى 9189835641- ســرمايه شــركت: مبلغ 1000000 ريال منقسم به 
100 ســهم 10000 ريال يك تعداد 51 ســهم آن با نام ممتاز و تعداد 49 ســهم با نام عادى ميباشــد كه مبلغ 
1000000 ريال توســط موسســين طى گواهى بانكى شــماره 765/94/5774 مورخ 94/9/4 نزد بانك ملت 
شــعبه ممتاز مدرس مشــهد پرداخت گرديده اســت. اولين مديران شــركت: فريبرز رحيم نيا به ســمت عضو 
هيئت مديره- عضو اصلى كد ملى 0829321748 و محمدرضا جعفرزاده كد ملى 0937783129 به ســمت 
عضو اصلى هيئت مديره و نايب رئيس هيئت مديره و ياشــار مراديان كد ملى 0944915310 به ســمت عضو 
اصلى هيئت مديره و رئيس هيئت مديره و مديرعامل به مدت دو ســال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: 
كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــركت با امضاى فريبرز رحيم نيا و ياشــار مراديان همراه با مهر شركت 
معتبر اســت. اختيارات مديرعامل: طبق اساســنامه- بازرس اصلى و على البدل: مطهره نصيرى به شــماره ملى 
0062053566 به عنوان بازرس اصلى و ســيده فاطمه حســينى به شــماره ملى 09422323191 به عنوان 

بازرس على البدل براى مدت يكسال انتخاب گرديدند. م/الف 185216 تاريخ انتشار: 95/1/22
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ثبتى 
تاسيس شركت سهامى خاص بين المللى حمايت گستر سپهر پارسيان در تاريخ 1395/01/08 به شماره 
ثبــت 57712 به شناســه ملــى 14005719504 ثبــت و امضا ذيل دفاتــر تكميل گرديده كــه خالصه آن به 
شــرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. 1- موضوع شــركت: به اســتناد مجوز شــماره 94/346746 مورخ 
94/6/22 كميته گردشــگرى سالمت اســتان خراسان رضوى- موضوع شركت عبارت اســت: فعاليت در كليه 
بخشهاى گردشگرى ايرانگردى و جهانگردى و خدمات رفاهى و گردشگرى سالمت در كليه شاخه هاى گردشگرى 
ســالمت شــامل: درمان طبيعى (اســتفاده از منابــع درمانى مثل چشــمه هاى آب گــرم، معدنى، لجــن درمانى، 
گياهان دارويى، طب ســنتى، استفاده از هواى ســالم) تندرستى يا پيشگيرانه (اقامت در دهكده هاى سالمت، 
فيزيوتراپى، ماســاژ، يوگا) پزشــكى يا درمانى مــدرن (معالجه داروئى و انجام اعمال جراحى، چكاپ ســالمت) و 
گردشــگرى بازتوانى (خانه سالمندان، مراكز توانبخشــى) خدمات مربوط به انتقال  گردشگران داخلى و خارجى 
به ايران و بلعكس، مشــاوره و خدمات پشــتيبانى فنى حضورى، تلفنى و مجازى در خصوص گردشگران داخلى و 
خارجى و خدمات درمانى مرتبط- دريافت و اعطاى نمايندگى داخلى و خارجى به اشخاص حقيقى و حقوقى داخلى 
و خارجى- واردات و صادرات در رابطه با موضوع شــركت و ســالمت- شــركت در مناقصات و مزايدات دولتى 
و غير دولتى- اخذ تســهيالت ريالى و ارزى از بانك ها و موسســات مالى و اعتبارى جهت شــركت- شــركت در 
نمايشــگاه ها و همايشــها پس از اخذ مجوزهاى الزم و ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعاليت نميباشــد. مدت شــركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود- مركز اصلى شــركت: ايران مشــهد- خيابان 
احمدآبــاد- نبش خيابان راهنمايى 4 پالك 2 طبقه 2 واحد 3 كد پســتى 9176814845 – ســرمايه شــركت: 
مبلغ 1000000 ريال منقســم به 1000 ســهم 1000 ريالى كه تعداد 1000 ســهم با نام ميباشــد كه مبلغ 
1000000 ريال توســط موسســين طى گواهى بانكى شــماره 2499/55 مورخ 94/9/28 نزد بانك صادرات 
شعبه الندشت پرداخت گرديده است.- اولين مديران شركت: 1- محسن نيكونام كد ملى 0942610229 به 
سمت عضو هيئت مديره 2- عليرضا نيكونام كد ملى 0937803006 به سمت رئيس هيئت مديره 3- خسرو 
ابويسانى كد ملى 1062745231 به سمت نايب رئيس هيئت مديره 4-مهدى فائزى كد ملى 521958378 
به ســمت عضو هيئت مديره 5- حســين نيكونام كد ملى 0937919896 به ســمت مديرعامل و عضو هيئت 
مديره به مدت 2 ســال انتخاب گرديدند.- دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت با 
امضاى آقايان حسين نيكونام و خسرو ابويسانى مجتمعاً با مهر شركت معتبر خواهد بود و ساير نامه هاى ادارى 
با امضا آقاى حسين نيكونام و مهر شركت معتبر مى باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه- بازرس اصلى 
و على البدل: محمود مقدسى به شماره ملى 4911433493 به عنوان بارس اصلى خانم بى بى فاطمه غفارزاده 
ناجى به شماره ملى 0939006367 به عنوان بازرس على البدل براى يك سال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه 

قدس جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديدند. م/الف 185212 تاريخ انتشار: 95/1/22
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

اخطاريه تثبيت حدود 
با عنايت به اينكه ستاد اجرائى فرمان امام (ره) خراسان رضوى برابر نامه شماره 9410115149802528 
مورخــه 94/8/17 و 168/438589/ن مورخــه 94/12/17 نســبت بــه پالكهاى 4 و 7 فرعــى از 33 اصلى 
نســبت به شــش دانگ و پالكهاى 5و 6و 8و 9 فرعى از 33 اصلى بخش ده مشــهد نســبت به مالكيت مشــاعى 
(ســه دانگ) تقاضاى ســند مالكيت نموده اند با توجه به اينكه نياز به تثبيت حدود پالكهاى فوق مى باشــد لذا 
نماينده و نقشه بردار واحد ثبتى به اتفاق نماينده ستاد اجرائى در ساعت 10/5 صبح مورخه 95/1/28 جهت 
عمليات تثبيت حدود و ســپس صدور ســند مالكيت در محل حاضر مى باشــند بدين وسيله در اجراى كد 914 
مجموعه بخشــنامه هاى ثبتى به مجاورين و ســاير اخاص ذينفع اخطار چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و 
غيرو اعتراض داشــته در ســاعت و تاريخ فوق در محل حضور بهم رسانند بديهى است عدم حضور مانع عمليات 

تثبيت حدود و غيره نخواهد شد. 
 رئيس اداره ثبت ناحيه دو مشهد محمد اسماعيل ذاكرى

آگهى ابالغ اجراييه به شماره كالسه 94/92/2837 
بدين وســيله به آقاى ســيد عليرضا ربانى جاللى فرزند ســيد كمال به ش ملى 0942131088 ابالغ مى 
شــود كه خانم محبوبه صابرى جهت وصول مهريه خود به تعداد 14 عدد ســكه طالى تمام بهار آزادى مندرج در 
ســند ازدواج 14912-1392/9/22 تنظيمى دفترخانه ازدواج 109 مشــهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و 
پرونده اجرائى به كالســه 94/92/2837 در اين اداره تشــكيل شــده و طبق گزارش مامور پست شهرستان 
مشهد به علت عدم حضور شما ابالغ واقعى ميسر نگرديده است، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. م/الف 223 تاريخ انتشار: 95/1/22
 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 1394603060030 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشــهد ناحيه يك تصرفات مالكانه 
بالمعــارض متقاضــى خانم گوهر تاج مراد گلچين شــهرى فرزند بمانعلى بشــماره شناســنامه 54791 صادره از 
مشــهد در اعيان يك باب خانه نســبت به سه قسمت از 24 قسمت ششــدانگ به مساحت 274/67 متر مربع 
پالك 88 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 9 مشــهد ناحيه يك مشــهد واقع در طباطباى 9 پالك 23 خريدارى از 
مالك رســمى اعيان متعلق به خود و عرصه برابر ســند اجاره متعلق به موقوفه گوهرشــاد محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو 
مــاه اعتــراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م/الف:185516 تاريخ انتشار نوبت اول: 95/1/22 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/2/7
 محمد جوانمرد رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139460306003022925 هيات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشــهد ناحيه يك تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســن باغبان سعدآبادى فرزند عباس بشماره شناسنامه 461 صادره از مشهد 
در اعيان يك باب خانه به نســبت هفت قســمت از 24  قســمت ششــدانگ مســاحت 274/67 متر مربع پالك 
88 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 9 مشــهد ناحيه يك مشــهد واقع در طباطباى 9 پالك 23 خريدارى از مالك 
رســمى اعيان متعلق به خود و عرصه برابر ســند اجاره متعلق به موقوفه گوهرشــاد محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. م/الف:185520 تاريخ انتشــار نوبت اول: 95/1/22 تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 95/2/7
محمد جوانمرد رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139460306003022931 هيات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشــهد ناحيه يك تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ســعيد باغبان ســعدآبادى فرزند عباس بشــماره شناسنامه 54818 صادره از 
مشهد در اعيان يك باب خانه نسبت به 7 قسمت از 24 قسمت ششدانگ به مساحت 274/67 متر مربع پالك 
88 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 9 مشــهد ناحيه يك مشــهد واقع در طباطباى 9 پالك 23 خريدارى از مالك 
رســمى اعيان متعلق به خود و عرصه برابر ســند اجاره متعلق به موقوفه گوهرشــاد محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. م/الف:185518 تاريخ انتشــار نوبت اول: 95/1/22 تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 95/2/7
محمد جوانمرد رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139460306003022929 هيات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه يك تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حميد باغبان ســعدآبادى فرزند عباس بشــماره شناسنامه 43828 صادره از مشهد در 
اعيان يك باب خانه نســبت به هفت قســمت از 24 قسمت ششدانگ به مساحت 274/67 متر مربع پالك 88 
فرعــى از 5 اصلى واقع در بخش 9 مشــهد ناحيه يك مشــهد واقع در طباطباى 10 پــالك 53 خريدارى از مالك 
رســمى اعيان متعلق به خود و عرصه برابر ســند اجاره متعلق به موقوفه گوهرشــاد محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. م/الف:185514 تاريخ انتشــار نوبت اول: 95/1/22 تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 95/2/7
 محمد جوانمرد رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد

آگهى اخطاريه
نام اخطار شــونده: مهدى كوتاهى سرايى فرزند حســن مجهول المكان ، وقت حضور: دوشنبه 95/2/20 
ساعت 17عصر علت حضور: در خصوص دعوى سجاد درويش غالمى عليه شما داير بر تنظيم سند خودرو وانت 

پيكان به شماره انتظامى 122س11- ايران 44- م الف/3192
شعبه 4 شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ 
(( بدينوســيله به اطالع آقاى رضا جهاندارى فرزند عبدا... داراى شــماره ملى 3130279881 ميرساند 
جهت اجراى دادنامه شماره 501650 مورخ 94/11/7 شعبه 12 دادگاه خانواده كرمان مبنى بر مطلقه نمودن 
همســر دائمى خودش خانم ندا بحرينى از زمان روئيت ظرف مدت يكهفته به دفتر خانه طالق 7 كرمان واقع در 

كرمان بلوار جهاد انتهاى كوچه 6 مراجعه نمايد .))
 سر دفتر ازدواج و طالق شماره 7 كرمان - حاج شيخ على هدايتى

آگهى اصالحيه
پيرو آگهى حصر وراثت به شــماره كالســه 94/ش917/1 ش ح دادگاه خاوران  كه در مورخ 95/1/17 
چاپ گرديد  نام خانوادگى شــادروان  مهديقلى امير ميرزائى قوريدرق  و نام ورثه  ليال و على امير ميرزائى  و 

فاطمه امير ميرزائى قور يدرق صحيح ميباشد كه بدينوسيله اصالح ميگردد . 


