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آگهى مفقودى
برگ ســبز و ســند كمپانى خودرو ســمند تيپ LXEF7CNG مدل 1395 رنگ ســفيد روغنــى پالك 72-

388و57 ش موتــور 147H0243216 شاســى NAACJ1JE4GF332968 مفقــود گرديده و فاقد اعتبار مى 
باشد.مالك متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

برگ ســبز و ســند كمپانى خودرو پژو206 رنگ خاكسترى متاليك مدل 89 شاســى 14189028011 ش 
موتور 131585AJ3ED03NAAP پالك 33-334ب28 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند مالكيت(برگ سبز)خودرو پژو پارس رنگ ســفيد روغنى مدل1388 پالك 72-198ب61 ش موتور 
12488231554 شاســى NAAN21CA7AE418097 به نام ســيد ماشااله بالل نياكى مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى

سند و فاكتور فروش خودرو وانت پيكان مدل 1388 به شماره پالك ايران 95-994س96 و شماره موتور 
11488013954 و شــماره شاســى NAAA36AA19G841592 بنام گلستون پركى مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. سراوان 

اينجانبــه مريم اعراب فرزند محمد على به شــماره ملــى 0934472610 مالك خودروى ســوارى هاچ بك 
سيســتم پژو تيپ  TU5 206 مدل 1397 به رنگ سفيد-روغنى شماره شاســى NAAP13FE4JJ692588 و 
شــماره موتور167B0051047  به پالك 69-714 و 97 بعلت فقدان اســناد فروش (ســند برگ سبز)تقاضاى 
رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خود روى فوق دارد ظرف مدت 
ده روز به دفتر منطقه ايى سارى واقع در كيلومتر5 جاده سارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى 

است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.گنبد

موتور  شماره   32 ايران   –  62 ج   656 پالك  شماره   1387 مدل  روآ  پژو  سوارى  خودرو  سبز  برگ 
11687002853 شماره شاسى NAAB31AA68H051009  به نام سعيده فرهودى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار) 

پروانــه بهــره بردارى مرغدارى بــه شــماره 221ص/پ/81/02/30 به نام آقاى غالمرضــا جراحى فرزند 
محمدحسين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

برگ ســبز خودرو ســوارى هاچ بك – پرايد 111 به رنگ مشــكى متاليك مدل 1390 با شــماره پالك 345 
ص32 – ايران 45 و شماره موتور 4384928 و شماره شاسى S5430090077755 به نام سارا نژاد محمودى 

فرزند محمد على با شماره ملى 2993714228 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ( كرمان )

ســند و برگ ســبز (شناســنامه) خودرو ســوارى پژوپــارس ال ايكس مــدل 90به شــماره انتظامى  454 
 NAAN41DCXCE005262 ص33ايران 34و به شماره موتور 12690008341  و به شماره شاسى

 به نام عبدالشاه اوستاد ممزائى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ ســبز (شناسنامه)و كارت خودرو وانت نيسان 89به شــماره انتظامى 318ص 42ايران 49و به شماره 
موتور 570404و شماره شاسى NAZPL140TBN276531 به نام سيد حسن كشاورز مفقود گرديده واز درجه 

اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

بــرگ سبز(شناســنامه مالكيت) و كارت خودرو ســوارى پژو 405 تيپ جى ال ايكس مــدل 1381  به رنگ 
مشــكى با شماره موتور 22528109754 و شــماره بدنه 0081312141 و به شماره پالك ايران 51 – 728 ب 

76 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سنندج

اصل پروانه صالح شكارى ساچمه زنى دولول به شماره سريال 97/4/14, 2417101 ساخت تركيه متعلق 
به سيد سعيد آقانژاد تولون مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان 

اينجانب ســولماز فرحناك خياوى مالك خودرو پژو 206 به شــماره شاســى NAAP41FE9HJ003389و 
شماره موتور 166B0011579  به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده ام 
لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع 
در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران كرج شــهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايد.  بديهى است 

پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. پارس آباد مغان 

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

برابــر راى شــماره 139760324009004418-1397/11/1 هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى خانم اعظم رضايى فرزند عبداله بشــماره شناســنامه 3490005971 صادره از بوشــهر به شــماره ملى 
3490005971 در ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 200/49 مترمربع پالك 95 فرعى از 2574 اصلى مفروز 
و مجزى شده از پالك اصلى 2574/24 واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از مالك رسمى مهران واعظ زاده محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1852- تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/1- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 1397/12/16 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى عيســى بيگى بموجب درخواســت كتبى منضم به دو برگ استشــهاد محلى مصدق، مدعى اســت سند 
مالكيت خود را به شماره مسلسل 185051 سرى الف سال 85 واقع در شهركرد بخش ده تحت پالك 74 فرعى از 
145- اصلى ششدانگ را در اثر سهل انگارى مفقود و تقاضاى صدور سند المثنى نموده است مراتب مطابق ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت اسناد و امالك آگهى مى گردد. عليهذا هر كس مدعى انجام معامله به غير از آنچه در اين 
آگهى ذكر گرديده يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد مى تواند از تاريخ انتشار اين آگهى تا ده روز با 
ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت اسناد و امالك شهركرد مراجعه و اعتراض خود را كتباً تسليم 
نمايد بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مذكور چنانچه اعتراض واصل نگردد يا در صورت وجود اعتراض اصل 

سند يا سند معامله ارائه نشود المثنى سند مالكيت مرقوم صادر و تسليم خواهد شد. 
 بشارتى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى نعمت اله اكبرى داراى شناســنامه شماره 4623138909 به شــرح دادخواست به كالسه 970543 
از ايــن دادگاه درخواســت گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان رضا قلــى اكبرى بنى 
بشناســنامه 474 در تاريخ 89/7/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت بــه 1)صفرعلى بــه ش ش 4621070150 2) حجت اله بــه ش ش 4623127710 3) بهرامعلى به ش 
ش 231277029 4) نعمــت الــه بــه ش ش 4623138909  (فرزنــدان ذكــور متوفــى) 5) بيگــم به ش ش 
22991144 6) خيــر االنســاء به ش ش 4623019241 7) فاطمه بــه ش ش 4623146367 8) زهرا به ش 
ش 462361213 (فرزندان اناث متوفى) 9) تاجى حيدرى به ش ش 4621060376 (همسر دائمى متوفى) و 
غير از افراد نامبرده وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 1 شهرستان بن- پيمان آقابابايى

آگهى مزايده اموال غير منقول نوبت دوم شماره 970128 
بــه موجب نيابت شــماره بايگانــى 960655 صادره از شــعبه دوم اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف 
شهرستان سنندج كه منجر به پرونده ارجاعى كالسه 970128 اين اجرا شده است آقاى ناصح عطايى محكوم است 
به پرداخت مبلغ 95/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته در حق آقاى عبدالواحد مرغوبى و 5 در صد محكوم 
به به عنوان نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت با توجه به معرفى مال توسط شخص ثالث كه عبارت است از يك 
قطعه زمين واقع در موچش بلوار امام شافعى روبروى كالنترى قطعه 41  به نظر كارشناس قيمت گذارى شده است 
و جلســه مزايده نوبت دوم يوم روز يكشــنبه مورخه 97/12/26 ساعت 9 الى 10 در واحد اجراى احكام حقوقى 
دادگاه موچش با حضور نماينده دادســرا (دادگاه ) و دادورز شــعبه و اينجانب قاضى اجراى احكام مدنى با قيمت 

شروع به پايه كارشناسى بشرح زير به مزايده گذاشته مى شود.
مشخصات اموال مورد مزايده عبارت است از : يك قطعه زمين به شماره 41 و مساحت 153 متر مربع واقع 
در موچش بلوار امام شــافعى روبروى كالنترى كه ارزش هــر متر مربع از عرصه زمين مذكور 80/000 تومان به 
ارزش مجموع 12240000 تومان برآورد مى گردد. طالبين مى توانند 5 روز قبل از روز مزايده با كسب مجوز از 
اين اجرا از ملك مورد مزايده بازديد بعمل بياورند و پيشنهاد خود را كتبا روز مزايده تسليم نمايند و برنده مزايده 
كسى خواهد بود كه باالترين قيمت را روز برگزارى مزايده بپردازد و فى المجلس مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادى 

را به حساب سپرده دادگاه واريز نمايد و حداكثر ظرف يك ماه آينده ترتيب پرداخت مابقى قيمت را بدهد.
م/الف: 9055

جواد محمودى – قاضى اجراى احكام دادگاه عمومى موچش

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم فخر السادات سيد رحمن دماوندى به شماره شناسنامه 2570 به شرح دادخواست به كالسه 265/97 
از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طوبى يوسفى  بشناسنامه 4 
در تاريخ 1363/1/30 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- ســيد رســول سيد رحمن دماوندى فرزند ســيد رحيم به ش ش 837 صادره از دماوند پسر متوفى 2- سيد 
منصور سيد رحمن دماوندى فرزند سيد رحيم به ش ش 838 صادره از دماوند پسر متوفى 3- سيد مسعود سيد 
رحمن دماوندى فرزند ســيد رحيم به ش ش 839 صادره از دماوند پســر متوفى 4- محمود سيد رحمن دماوندى 
فرزند سيد رحيم به ش ش 841 صادره از دماوند پسر متوفى 5- زينت سيد رحمن دماوندى فرزند سيد رحيم 
به ش ش 840 صادره از دماوند دختر متوفى 6- بهجت سيد رحمن دماوندى فرزند سيد رحيم به ش ش 1327 
صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي 
مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5888
قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششدانگ آپارتمان بمســاحت 96/60 مترمربع بشــماره 9895 فرعى از 71 اصلى واقع در 
جيالرد كه ذيل ثبت و صفحه 40 دفتر جلد 625 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 385780 بنام آقاى على نورانى 
ناطور صادر و تســليم گرديده اســت ســپس آقاى مهدى قانعى طبق وكالتنامه 39778-1389/12/9 دفترخانه 
12 دماوند از جانب مالك مذكور با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شــهود در ذيل آن بشماره 002287-
1397/12/14 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت جابجايى مفقود گرديده 
است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا 
وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به 
دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام 

متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5887
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

دادنامه
شــماره پرونده:1068/97 ، شماره دادنامه:1228/97 ، تاريخ رسيدگى: - ، بتاريخ 97/11/15 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه 4 شوراى حل اختالف كاشان به تصدى  امضا كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق 
تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت 
به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دادخواســت آقاى حميدرضــا كافى زاده بطرفيت آقاى 
عباس آقا كاظمى ارانى به خواســته مطالبه وجه ســه فقره سفته هاى به شــماره خزانه دارى كل 273132 مورخ 
97/9/5 بــه مبلغ 20/000/000 ريال -311314 مــورخ 97/9/5 به مبلغ 50/000/000 ريال -265959 
مورخ 97/9/5 به مبلغ 20/000/000 ريال و چك شماره 584901 مورخ 94/12/6 بانك رفاه كارگران به مبلغ 
100/000/000 ريال جمعا مبلغ 190/000/000 ريال با احتساب هزينه دادرسى و تاخير تاديه از تاريخ صدور 
لغايت اجراى حكم تقديمى از ناحيه خواهان داللت بر استقرار دين بعنوان خواسته بر عهده خوانده داشته ووصول 
مدارك نزد خواهان داللت بر بقاى دين را دارد و لذا چون خوانده دفاعى بعمل نياورده و دليلى بر برائت ذمه خود 
ارائه و اقامه نكرده اســت لذا دعوى خواهان را ثابت تشــخيص مستندا به ماده 310 قانون تجارت و مواد 519 و 
522 آيين دادرسى مدنى راى به محكوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته و نيز ساير خسارات مذكور در حق 

خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى مى باشد.
 قاضى شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكــه در اجــراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارائه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
1390/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده است 
لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  قريه كوه بنه 
الهيجان سنگ اصلى  20 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير : پالك فرعى 5773 مفروز از 83- روح اله زمان زاده 
فرزند كريم به ش ش 1012 و كدملى 5949585704 صادره از رودبار – ششدانگ يكبابخانه و محوطه بمساحت 
125/69 مترمربع از مورد مالكيت يعقوب على مجمع صنايع به استناد راى 139760318005002511 مورخه 
1397/9/10 هيــات . لــذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و 
مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اســناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تسليم و گواهى انرا 
به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور 
سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/12/2  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/16  
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  رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

اجراييه
ش پ:1/501/96 محكوم له: عزت اله غالم پور مرزبالى با وكالت منوچهر يوسف پور –بابل جنب شهردارى 
س فراز ط 2 دفتر وكالت محكوم عليه: كريم اقبالى ف على اصغر –بابل ميدان حمزه كال –همت آباد كوچه مخابرات 
انتهاى كوچه بن بست سمت چپ منزل اقبالى به موجب رأى شماره 804-96/8/14 شعبه اول شوراى حل اختالف 
بابل كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 66,000,000 ريال اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از زمان سررســيد چــك هــا 079128/014849-94/7/15 و 94/5/15-079128/014838 
لغايت هنگام پرداخت آن و 910,000 ريال هزينه دادرسى و نيز حق الوكاله وكيل در حق خواهان .به استناد ماده 
19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است 
پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا 
انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
 مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف بابل-كالگر

آگهى تغييرات شركت گروه مهندسين پرند كوير شرق شركت سهامى 

خاص به شماره ثبت 14470 و شناسه ملى 10380301044 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 

1397/10/29 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1- اقاى سيدمحمدرضا 

وحيدى تورچى به شــماره ملــى 0054810094 و اقاى فريد برهان 

علمى به شماره ملى 2299026991 و اقاى محمد خرمى به شماره ملى 

0061235709به سمت اعضا هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب 

گرديدند . -2 حسين جبرئيلى بشماره ملى 0943277299 به سمت 

بازرس اصلى و زهرا محامد ســميعى بشماره ملى 2649942797 به 

سمت بازرس على البدل شركت براى مدت يكسال مالى تعيين شدند 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (403890)

آگهى تغييرات شركت گروه مهندسين پرند كوير شرق شركت سهامى 

خاص به شماره ثبت 14470 و شناسه ملى 10380301044 

به اســتناد صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 1397/10/29 

تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : 1- اقاى ســيدمحمدرضا وحيدى تورچى 

به شــماره ملى 0054810094 بســمت مديرعامــل و رئيس هيئت 

مديــره 2- اقاى فريد برهان علمى به شــماره ملــى 2299026991 

بسمت نائب رئيس هيئت مديره 3- اقاى محمد خرمى به شماره ملى 

0061235709 بسمت عضو هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب 

شــدند . -كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور ورســمى و بانكى با 

امضاى مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (403880)

آگهى تغييرات شــركت كيميا آســانبر توس شركت سهامى خاص به 

شماره ثبت 43705 و شناسه ملى 10380597233 

به اســتناد صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 1397/06/27 

تصميمات ذيل اتخاذ شــد : آقاى عبد الحسين شعاعى طرقى به سمت 

رئيس هيات مديره شماره ملى 0936026847 آقاى حميد رضا كاظم 

پور به ســمت نايب رئيس شــماره ملى 0829331999 آقاى مجتبى 

كاظم پور دوين به ســمت مدير عامل و عضو هيات مديره شــماره ملى 

0827975724 براى مدت دوســال انتخــاب گرديدند. كليه چكها و 

اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت به امضاء مشترك مدير عامل و 

رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت داراى اعتبار مى باشد. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (403863)

آگهى تغييرات شــركت كيميا آســانبر توس شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 43705 و شناسه ملى 10380597233 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/27 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : - آقاى حســن ذاكرى به 
شــماره ملى 0930746392 بــه عنوان بازرس اصلى ، آقاى قاســم 
خيرخــواه قــره قويونلو به شــماره ملــى 0779332636 بــه عنوان 
بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. - اعضاء 
هيئت مديره به قــرار ذيل انتخاب گرديدند: آقــاى مجتبى كاظم پور 
دوين شــماره ملى 0827975724 آقاى عبد الحســين شعاعى طرقى 
شــماره ملــى 0936026847 آقاى حميد رضا كاظم پور شــماره ملى 

0829331999 براى مدت دوسال انتخاب گرديدند . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (403850)

آگهى تغييرات شــركت آريا نور پديده روشنايى شركت با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 54181 و شناسه ملى 14004841383 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/06/17 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : - محل شــركت به آدرس استان خراسان رضوى ، 
شهرستان مشهد ، شهرك صنعتى توس، فاز 2 ، انديشه 6 ، شماره 303 و ماده 
مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصالح مى گردد. كد پستى9185184189 

تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (403914)

آگهى تغييرات شــركت طوس احرار شــركت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
7107 و شناسه ملى 10380229215 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1397/12/1 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : نشــانى مركز اصلى شركت از محل قبلى به آدرس 
استان خراسان رضوى ، شهرستان مشهد ، بخش مركزى ، دهستان ميان واليت 
، آبادى شهرك صنعتى فردوسى (چهار، شهرك صنعتى فردوسى ، خيابان اروند ، 
پالك 4 ، طبقه همكف كدپستى 9355157148 تغيير يافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (403722)

آگهى تغييرات شركت لبنيات سپيده سحر پارس شركت با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 57313 و شناسه ملى 14005620498 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/11/06 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 -آقاى محمد حيدرى به شماره ملى 5229167343 
با پرداخت مبلغ 9999000000 ريال به صندوق شــركت سهم الشركه خود 
را به ميزان 9999990000 ريال افزايش داد. در نتيجه ســرمايه شركت از 
مبلــغ 1000000 ريال به 10000000000 ريال افزايش و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گرديد
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (403699)

دادنامه
پرونــده:9609981227100565 شــعبه 1 دادگاه عمومــى حقوقــى محمودآبــاد نظر به مجهــول المكان 
بــودن خوانده ابوالفضل رضايى تصميم نهايــى:9709971227100018 براى يك بار انتشــار آگهى مى گردد.
خواهان:شهردارى محمودآباد با نمايندگى الهه بابانسب خشكرودى ف رحمت اله خوانده:ابوالفضل رضايى-مجهول 
المــكان ((رأى دادگاه)):درخصوص دعوى خواهان شــهردارى محمودآباد به طرفيــت خوانده ابوالفضل رضايى ف 
رمضانعلى به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 50,000,000 ريال با احتساب خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
نظر به اين كه مســتند ابرازى خواهان دو طغرى چك به شــماره هاى 22204658-95/9/25 و 22204659-
95/9/25 عهده بانك سامان شعبه آمل بوده و مطابق اصول حاكم بر اسناد تجارى،وجود سند تجارى در يد دارنده 
ظهور در اشــتغال ذمه صادركننده دارد و خوانده دعوى نيز در مقابل مســتندت ابرازى خواهان ايراد و دفاعى به 
عمــل نياورده ، دادگاه ادعاى خواهان را ثابت تشــخيص و مســتندا به مــواد 249-310-313 ق تجارت و مواد 
198-519-522 ق آ د م خوانــده را بــه پرداخــت 50,000,000 ريال به عنوان اصل خواســته و 2,660,000 
ريال به عنوان هزينه دادرسى در حق خواهان محكوم مى نمايد.دايره اجرا مكلف است ميزان خسارت تاخير تاديه 
را از تاريخ سررسيد چك ها تا زمان اجراى حكم محاسبه ، از محكوم عليه دريافت و به محكوم له پرداخت نمايد.
رأى دادگاه غيابى،بدوا ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه ســپس ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-كرمانى خليلى

شھرستان ھا10 پنج شنبه  16 اسفند 1397  شماره41279 

ساخت نيروگاه 25 مگاواتى برق در 
شهرستان آق قال

ــتان آق قال  ــاخت نيروگاه 25 مگاواتى برق شهرس س
امروز با حضور استاندار گلستان و ديگر مسئوالن استانى با 
بيش از12 ميليون يورو اعتبار آغاز شد. سيدمناف هاشمى 
استاندار گلستان در مراسم آغاز ساخت نيروگاه 25 مگاواتى 
برق اظهارداشت: نيروگاه 25 مگاواتى شهيد پاسدار نصراله 
ــتان آق قال با اعتبارى بيش از  اكبرپور بازرگانى در شهرس
ــد.  وى افزود: اين نيروگاه  12 ميليون يورو كلنگ زنى ش
ــار بالغ بر 12  ــش خصوصى با اعتب ــرمايه گذارى بخ با س
ــد كه براى 32  ــاخته خواهد ش ميليون يورو در آق قال س
نفر اشتغال زايى مى كند. استاندار گلستان با اشاره به كمبود 
توليد برق در استان گفت: استان گلستان به يك هزار و 400 
مگاوات برق نياز دارد اما هنوز توليد برق در استان به مرز 

يك هزار مگاوات نرسيده است    

كسب جايزه هاى ملى نتيجه ،همت و تالش 
همكاران سخت كوش است كه براى رسيدن 

به قله هاى افتخار ما را يارى كردند
ــزارى بزرگترين  ــيه برگ مهندس يزدى زاده در حاش
اجالس استراتژى هاى توسعه خدمات، توليدات و صادرات 
برترين شركت هاى ايرانى كه با حضور مسئولين كشورى و 
شركت هاى بزرگ توليدى روز يكشنبه 12 اسفند در سالن 
همايش هاى صدا و سيما تهران برگزار شد و در پى كسب 4 
موفقيت بزرگ، با اشاره به اين موضوع كه ذوب آهن اصفهان 
با تكيه بر نيروهاى متعهد ، با دانش و سخت كوش خود طى 
ــال بسيار توانمند شده است ، گفت: كسب جايزه  چهل س
هاى ملى در ابعاد مختلف نتيجه همت و تالش همكاران 
ــخت كوش است كه براى رسيدن به قله هاى افتخار ما  س
را يارى كرده اند . وى افزود : ذوب آهن به عنوان پايه گذار 
صنعت فوالد كشور با تربيت و انتقال صاحبنظران و مديران 
ــگاه تبديل شده است  در عرصه هاى مختلف به يك دانش
ــيمرغ زرين مديريت خالق در صنعت  به همين منظور س
فوالد و صنايع وابسته به اين شركت تعلق گرفت. مدير عامل 
ذوب آهن اصفهان كسب نشان ملى رتبه نخست ملى تعهد 
ــور در صنايع فوالد را  كيفيت و تامين نيازهاى صنايع كش
نشان از تعهد اين شركت به كيفيت محصوالت و توليدات 
ــرايط كنونى به خاطر نوسان  ــت و گفت: در ش خود دانس
قيمت ها، برخى توليد كنندگان اخالق حرفه اى را زير پا 
مى گذارند تا بيشترين بهره را از اين نوسانات ببرند ولى ذوب 
آهن اصفهان با پايبندى به تعهدات خود، در زمينه كيفيت، 
ــته اين عنوان بوده  اخالق حرفه اى را رعايت كرده و شايس
است. وى به توليد ريل ملى در اين شركت و قطع وابستگى 
از واردات اين محصول استراتژيك اشاره كرد و گفت: توان 
داخلى در توليد ريل موجب گرديد دشمنان، اين محصول 
را از فهرست تحريم خود بردارند و همت تالشگران شركت 
در توليد ريل ملى و محصوالت جديد نيز باعث شد تا نشان 
كارآفرينان و مديران حافظ منافع ملى و خردمند در عرصه 

صنعت و تجارت به ذوب آهن اصفهان تعلق گيرد.

اخبار
ــت ابراز دقيق شركت  سرپرس ــالم گفت:اين ايـــالم ــش گاز اي پاالي
ــتر همكارى با شركت هاى  واحد با فراهم كردن بس
ــر ــه ب ــوان بومى،تكي ــه ت ــاور ب ــى و اعتماد،ب  داخل
 توانمندى ها و دانش داخلى نسبت به رفع تنگناها و 

مشكالت،گامهاى ارزشمندى برداشته است.
ــدس "روح اله  ــزارش روابط عمومى،مهن به گ
ــته  پاكزاد" افزود: واحد تعميرات ابزار دقيق توانس
ــاس و  ــوگاه ها و مراكز حس ــائى گل ــن شناس ضم
ــبى را در جهت  ــركت اقدامات مناس حياتى در ش
ــركت هاى  ــتگى به ش ــازى و رفع وابس ــى س بوم
ــكارى با  ــه هم ــد و در زمين ــام ده ــى انج خارج
ــاى مؤثر و ــى گام ه ــاى توانمند داخل ــركت ه  ش

 سازنده اى بردارد.
ــالم  ــگاه گاز اي ــت:در پااليش ــار داش وى اظه
ــاى كنترل به  ــتم ه ــزات ابزار دقيق و سيس تجهي

عنوان چشم هاى بينا و حسگرهاى حياتى وظيفه 
ــم و انكارناپذيرى در فرآيند توليد پايدار گاز بر  مه
ــده دارند و هر گونه خطا در عملكرد آنها باعث  عه
ــمند فرآيند توليد و در نهايت  نقض در پايش هوش

ايجاد مخاطرات در توليد پايدار گاز مى شود.
ــركت همكارى  ــه اينكه اين ش ــاره ب وى بااش
ــان داخلى  ــاى دانش بني ــركت ه تنگاتنگى با ش
ــى الكترونيك ــاى  برده ــرات  تعمي ــوص  خص  در 
ــس، زيمن ــون  همچ ــرل  كنت ــاى  ه ــتم  سيس   

ــت،تصريح  ــته اس ــون و غيره داش فاير آى، امرس
ــركت با شناسائى شركتهاى متخصص  كرد: اين ش
ــات و توانمندى هاى آنها  ــى و بازديد از امكان داخل
ــبت به  ــاد فضاى رقابت پذيرى بين آنها نس و ايج

ــن زمينه در حداقل  ــكالت احتمالى در اي رفع مش
زمان ممكن گام بر مى دارد. سرپرست ابزار دقيق 
ــركت پااليش گاز ايالم خاطرنشان كرد:با امكان  ش
ساخت اورينگ ها و پكينگ هاى شيرهاى كنترلى 
كارخانه دانه بندى گوگرد در داخل، نياز به خريد 
ــيرآالت كه هزينه سرسام آورى به شركت  اين ش
تحميل مى كرد،برطرف شده و صرفه جويى قابل 
ــى به ارمغان آورده  ــى براى اين واحد صنعت توجه
ــزود: همچنين نصب  ــزاد اف ــدس پاك ــت. مهن اس
ــگر سطح مغناطيسى ساخت داخل به جاى  نمايش
ــگر سطح واحد بازيافت گوگرد يكى ديگر از  نمايش
ــت كه يك محصول داخلى با عملكرد  مواردى اس
ــاخت  ــل قبول با هزينه كمتر و زمان تهيه و س قاب

ــابه خارجى را  ــن تر امكان رقابت با نمونه مش پايي
داشته است.

ــا و  ــل ه ــى ترموكوپ ــه داد:جايگزين وى ادام
ــاى گازى با يك  ــن مولد ه ــورهاى وايبريش سنس
ــن تجهيزات  ــوان برند جايگزي ــد داخلى به عن برن
ــى  ــى ها در خصوص عدم تامين بخش اصلى،نگران
ــروگاه را پايان ــاس ني ــات و تجهيزات حس  از قطع

 داده است.
از ــر  ــى ديگ ــه يك اينك ــه  ب ــاره  ــا اش ب  وى 
ــتمر در زمينه تجهيزات ابزار   نيازمندى هاى مس
ــد كه براى  ــيون مى باش دقيق، گازهاى كاليبراس
ــدار  ــاى دوره اى تجهيزات اعالن و هش ــد ه بازدي
ــى گيرد،تصريح كرد:در  ــتفاده قرار م گاز مورد اس

ــركت هاى توانمند داخلى با تكيه بر  اين زمينه ش
توان بومى، احتياجات صنايع نفت و گاز را برآورده 
ــتقبال از اين  ــز ضمن اس ــركت ني كرده و اين ش
ــركتها  ــئله،همكارى و همفكرى مؤثر با اين ش مس
ــرلوحه كار خود قرار داده كه با اين اقدام  را در س
ــال هاى قبل در خصوص تامين و  دغدغه هاى س

تهيه اين ادوات تقريبا به صفر رسيده است.
سرپرست تعميرات ابزاردقيق شركت پااليش 
ــازى  ــانى و نوس ــد: بروز رس ــالم يادآور ش گاز اي
ــط كه از  ــار متوس ــتم كنترل بويلرهاى فش سيس
ــاخته شده نيز توسط  تجهيزات با تكنولوژى باال س
 متخصصان داخلى انجام شده و در مدار توليد قرار

 گرفته است.

رفع تنگناها و مشكالت،با فراهم كردن بستر همكارى با شركت هاى داخلى

از اختراع شرکت گاز استان گیالن در نمایشگاه 
ونمایی شد بسیج مھندسین صنعتی کشور ر

دستگاه تزريق مركاپتان به مخزن  ــتگاه بودار كننده خطوط گاز گـيــالن دس
(اودرانت لودر) ساخته شده توسط مهندسين شركت گاز 
ــيج مهندسين صنعتي  ــتان گيالن در نمايشگاه بس اس

كشور به نمايش گذاشته شد.
ــين اكبر  به گزارش روابط عمومي گاز گيالن – حس
ــا اعالم نمايش  ــتان گيالن ب ــركت گاز اس مديرعامل ش
ــتگاه ثبت اختراع دستگاه اودرانت لودر در نمايشگاه  دس
بسيج مهندسين صنعتي كشور اظهار داشت: اين دستگاه 
ــيار بهينه تر از نمونه خارجي بوده و قيمت آن بسيار  بس
كمتر از مشابه خارجى مى باشد و در اين نمايشگاه مورد 

توجه بازديد كنندگان قرار گرفت.
ــح داد: گاز  ــتگاه توضي ــن دس ــوص اي وي در خص
ــت، فلذا برايتشخيص  طبيعي، گازي بي بو و بي رنگ اس
ــط  ــت آن، ماده بوداركننده اي بنام مركاپتان را توس نش
 دستگاه بوداركننده (اودرايزرodoraizer)  به آن اضافه
 مي نمايند. مديرعامل شركت گاز استان گيالن افزود: در 
سالهاي گذشته تخليه مركاپتان از بشكه به داخلمخزن 
ــتگاه هاي تقليل فشار گاز CGS توسط  اودرايزر در ايس
دستگاه هاي Odorant Loaderوارداتي انجام مي شد 
ــتگاه ها به مرور زمان فرسوده شده و در  كه اكثر اين دس
ــاي موجود و باال بودن  موقعيت كنوني بهعلت تحريم ه

هزينه تمام شده، وارد كشور نمى شود.
ــال هاي  ــدس اكبر ادامه داد:  اين نقيصه در س مهن
ــد كه كار تخليه مركاپتان به داخلمخزن  اخير موجب ش
اودرايزر به صورت دستي انجام پذيرد و اين مسئله سبب 
افزايش پتانسيل وقوع حوادث وهمچنين مشكالت زيست 

محيطي گرديد.

شستشوی بیش از ۴۰ ھزار متر از خطوط و 
شبکه ھای آبرسانی احمد آباد مستوفی

ــازى خطوط و  ــاك س ــا هدف پ ب ــاميدنى آبفاى تهران ــى آب آش ــش كّم افزاي
ــوى خطوط آبرسانى در  ــهروندان ، عمليات شستش ش

احمد آباد مستوفى انجام شد . 
ــركت آب و فاضالب  ــزارش روابط عمومى ش به گ
ــهر ــران ، مدير امور آبفاى ش ــتان ته ــوب غربى اس  جن

ــرد و گفت :  ــتوفى اين خبر را اعالم ك ــد آباد مس  احم
ــاميدنى  ــا توجه به تامين و توزيع بخش عمده آب آش ب
شهروندان محترم احمد آباد مستوفى از طريق چاههاى 
موجود در اين شهر و مناطق همجوار و ماسه دهى اغلب 
ــانى در اين زمينه ــا كه منجر به افت خدمات رس  چاهه

ــدات جناب آقاى  ــذا عنايت به تاكي ــردد . عليه  مى گ
مهندس صدرائيه مدير عامل محترم شركت در خصوص 
ارتقاء كّمى و كيفى آب آشاميدنى شهروندان و مشتركين 
و دستور العمل صادره از معاونت نظارت بر بهره بردارى و 
همچنين نظارت مراكز بهداشت محيط در اين خصوص ، 
لذا مطابق برنامه زمانبندى شده عمليات شستشو و پاك 
ــازى ادوارى شبكه ها و خطوط آبرسانى در اين شهر  س

انجام و به اتمام رسيد . 
ــريح مشخصات اين پروژه  فريدون ملكى ضمن تش
ــوى خطوط و شبكه هاى  ــد : عمليات شستش يادآور ش
آبرسانى احمد آباد مستوفى جمعاً به طول 43000 متر با 
صرف هزينه هاى الزم از محل اعتبارات جارى و  داخلى 
و در 4 مرحله و بصورت جريان آب با فشار الزم از داخل 
ــاط انتهايى خطوط از  ــوط و خارج نمودن آب از نق خط
ــد . و پس از شستشو و پاك  ــال جارى آغاز ش اوايل س
سازى و تخليه ماسه هاى ته نشين شده مجددا خطوط 
شستشو شده در مدار بهره بردارى و توزيع قرار گرفت . 

دانش و مھارت دو بال الزم برای اشتغال 
جوانان استان بوشھر

مدير امور مالى سازمان منطقه ويژه  ــارس جنوبى بـوشـهـر ــرژى پ ــادى ان اقتص
ــتان بوشهر مى توانند با مهارت آموزى  كارآموزان بومى اس
زمينه اشتغال خود را در صنايع پارس جنوبى فراهم كنند. 
حميد رضا جهانى در نشست با مدير كل آموزش فنى 
و حرفه اى استان بوشهر با بيان اينكه تلفيق آموزش هاى 
نظرى و عملى مى تواند مهارت و بهره ورى نيروى انسانى را 
افزايش دهد اظهار داشت: اجراى صحيح دوره هاى آموزش 
فنى و حرفه اى بسترساز حرفه آموزى و خوداشتغالى است 

و به كاهش مشكل بيكارى كمك مى كند.
ــاره به اهميت آموزش هاى فنى و حرفه اى  وى با اش
ــتغال، حمايت از توليد داخلى، افزايش سطح  در ايجاد اش
ــغل، افزايش بهره ورى و كاهش  مهارت شاغالن، حفظ ش
هزينه هاى توليد اظهار داشت: در رأس هرم توسعه، توسعه 
ــعه  ــانى قرار دارد و به عبارت ديگر تنها با توس منابع انس
ــانى مى توان توسعه را محقق كرد و اين جزو با  منابع انس
ــود. مدير امور مالى  ــعه مهارت آموزى محقق نمى ش توس
سازمان منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس جنوبى  تنها راه 
دست يابى به توسعه ماشين آالت و صنايع نيست افزود: اگر 
صنايع به دنبال توسعه خود هستند بايد يك بخش عمده 
از برنامه ريزى هاى خود را بر توسعه منابع انسانى قرار دهند. 
جهانى تاكيد كرد: تنها با توسعه ماشين آالت، ساخت وساز 
ــعه كمى بدون توجه به ارتقاء سطح مهارت نيروى  و توس

انسانى، دستيابى به توسعه امكان پذير نيست.
وى از  برنامه ويژه مهارت آموزى كاركنان پارس جنوبى  
خبر داد و بيان كرد: مهارت آموزى كاركنان پارس جنوبى 
به صورت ويژه در دستور كار سازمان منطقه ويژه اقتصادى 

انرژى پارس قرار دارد.

پایان موفقیت آمیز ممیزی مستقل سیستم ھای 
یتی در شرکت پاالیش گاز ایالم مدیر

معاون مهندسى و توسعه شركت  پااليش گاز ايالم گفت:پااليشگاه ايـــالم
ــه گواهي نامه هاي  گاز ايالم موفق به صدور مجدد س
HSE- OHSAS18001،iso14001 ــي بين الملل
 ،iso50001و تمديدگواهينامه هاي بين المللى MS
ــه  زمين در    iso3834 iso9001و   ،iso10015

استقرار سيستم هاي مديريتي شد.
ــد  ــدس "حام ــط عمومى،مهن ــزارش رواب ــه گ ب
عليشيرى"افزود:با مشاركت و همكارى كليه مسئوالن 
ــگاه،فرآيند  ــاى مختلف پااليش ــان واحده و كارشناس
ــذ اخ ــت  ــي جه مديريت ــاي  ه ــتم  ــزى سيس  ممي
ــخ 12 و 13  ــده در تاري ــاره ش ــي نامه هاي اش  گواه
ــط دو نهاد گواهي دهنده  ــفندماه سال جاري توس اس

بين المللي انجام گرديده است. 
ــق فرآيند مميزي  ــب و دقي  وى به اجراي مناس
ــاره و تصريح كرد:با توجه  ــتم هاي مديريتي اش سيس
ــده با ميزان نهاد گواهى دهنده  ــات برگزار ش به جلس
ــه در واحدهاي مختلف  ــى هاى صورت گرفت و ارزياب
ــراى بهبود و  ــاى موردنياز جديد ب ــازمان، پروژه ه س
ــايى شده كه  ــتم هاى مديريتى نيز شناس ارتقاء سيس
ــركت قرار  ــده در برنامه اقدامات اين ش ــال آين در س
ــان كرد:  ــيرى خاطرنش خواهد گرفت.  مهندس عليش
ــتم هاى  مديريتى از جمله ــتمرار و استقرار سيس  اس
ــى عملكرد  ــيار مهم جهت ارزياب ــاخصه هاى بس  ش
سازمانها در مسير تعالى و سرآمدى است كه اين مهم 
ــئولين اين شركت  همواره مورد توجه مديريت و مس
ــد و كامال همسو با سياست هاى ابالغى ستاد  مى باش

شركت ملى گاز ايران است.

  


