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آگهي مفقودي

دفترچه مهمات اســلحه پنج تير گلنگدني كاليبر 7992 به شماره اسلحه 394941 به نام افشين 
صادقي فرزند علي متولد 1349 به شــماره شناســنامه 1206 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

مي باشد. ياسوج

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب خديجه اميري ياســوج فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه 6855 
صــادره از بويراحمد در مقطع كارشناســي ارشــد رشــته مهندســي كشــاورزي زراعت صــادر از واحد 
دانشگاهي ياسوج با شــماره 198712000552 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. نوبت 

اول: 92/8/29 ، نوبت دوم: 92/9/6 ،  نوبت سوم: 92/9/13 - ياسوج

دفترچه مهمات اســلحه پنج تير گلنگدني كاليبر 7992 به شماره اسلحه 394941 به نام افشين 
صادقي فرزند علي متولد 1349 به شــماره شناســنامه 1206 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

مي باشد. ياسوج

   چون شــركت فرآورى روغن هاى نباتى خوش طعم گلســتان مالك كاميون مدل 1387 به شماره 
انتظامى 59 -596 ع 32 با شماره  شاسى 37405116436168 وشماره موتور 32491010166746 
بعلــت فقدان ســند  تقاضاى صدور ســند المثنى نموده اســت .لــذا چنانچه  هرگونــه ادعايى در مورد 
خودروى مذكور وجود دارد ظرف مدت 15 روز ازتاريخ نشــر آگهى با دردســت داشتن مدارك كافى به 
دفتــر فروش شــركت ايران خودرو ديــزل واقع در تهران ، خيابان آزادى ، كوچه شــهيد حبيب زادگان 

پالك 1 مراجعه نمايند.

اينجانب آقاى ســيد محمد محسن حســينى   مالك   خودرو سوارى پژو ROA1700مدل 1389به 
بدنــه NAAB41PA1AH257977وشــماره  ايــران12و  شــماره  ه 73   شــماره شــهرباني  594 
موتــور11888013435 به علت فقدان برگ ســبز تقاضاى رونوشــت المثنى اســناد مذكور را نموده 
،لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف مدت 10روز به دفتر حقوقى ســازمان 
فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.بدهى است از تقاضاى 

مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

ســند، كارت و پــالك خــودرو وانت پيكان تيپ 1600 مدل 1390 برنگ ســفيد شــيرى- روغنى 
شماره موتور 11490046899 شماره شاسى NAAA36AA4BG252817 و شماره پالك 691-54 

ص17 بنام سمانه رجبى حجه آبادى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.بندرعباس

شناســنامه خودرو ســوارى پــژو 206 آريان برنگ ســفيد-روغنى مــدل 1389 بشــماره موتور 
13589002777 شــماره شاســى NAAP51FE2AJ362487 شــماره پــالك 84-899 د18 بنــام 

رخساره جاللى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بندرعباس

برگ ســبز خودرو سوارى پرايد تيپ صبا مدل 1381 برنگ سفيد شيرى- معمولى بشماره موتور 
00394103 شــماره شاسى S1412281859558 و شماره پالك 84-542 ب 19 بنام محمود كرمى 

كلچوئى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بندرعباس

برگه سبزسوارى پرايد131slمدل 1391بنام اكرم حسينى بشماره پالك ايران16-627ج41وبه 
شــماره موتور4614399ويه شماره شاسى1412291094835s مفقودگرديده وازدرجه اعتبارساقط 

مى باشد.

برگه سبزســوارى پرايد مدل 1387بنام اكرم حســينى بشــماره پالك ايران 16-972د66 وبه 
شــماره موتور2745428ويه شماره شاسى1412287905290s مفقودگرديده وازدرجه اعتبارساقط 

مى باشد.

برگه ســبزوبرگه كمپانى ســوارى پرايد مدل 1385بنام مهدى آقابابايى بشماره پالك ايران16-
648س96 وبــه شــماره موتور1459024ويــه شــماره شاســى1412285789176s مفقودگرديده 

وازدرجه اعتبارساقط مى باشد.

برگ سبز سوارى پژو GLX 405 مدل 1390 به شماره پالك: 16 – 452 ج 22 به شماره موتور: 
12489325302 شــماره شاســى: 219419 به نام سيده پروانه شــبيرى دوسرانى مفقود گرديده و 

ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد

برگ سبز خودرو پرايد 131 به شماره پالك: ايران16 – 678 ط 41 به شماره موتور: 4945660 
شماره شاسى: 4111001286047 به نام رضا كشت كار مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد

دفترچه كار تاكســى برون شــهرى بنام آقاى حســن روشــن فرزند قند على به شــماره شناسنامه 
3417 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد

پروانه چاه كشاورزى محرمعلى شكرى و 10 نفر از ساير شركاء به شماره پروانه 1490/1301 به 
تاريخ 1360/7/28 به نشــانى جاده قديم قم تهران باالتر از راه آهن مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد لطفا در صورت پيدا شدن به سازمان امور آب ساوه تحويل گردد.

كليه مدارك ازجمله ســند كمپانى،برگ ســبز ســوارى پرايــد تيپ132 به رنگ نقــره اى متاليك 
Sپالك56-825هـ14مفقودگرديــده  موتــور2662204 شاســى1422287040417  مــدل87 ش 

وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ساري

ش  مــدل86  اى  نقــره  رنــگ  بــه   CDI تيــپ125  هيرمنــد  سيســتم  موتورســيكلت  ســند 
موتور32086941 ش تنهNFZ125H8604779پالك586-56611 مفقودگرديده وازدرجه اعتبار 

ساقط مى باشد. ساري

سند كمپانى سوارى پيكان تيپ1600مدل80 به رنگ سفيد روغنى ش موتور91128017403 
شاسى80519958 پالك72-264د58 مفقودگرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ساري

مدرك فارغ التحصيلى اسحاق غنمى فرزند جعفر ش ش 882 صادره از رامسر در مقطع كارشناسى 
رشته دبيرى زبان وادبيات فارسى صادره از واحد دانشگاهى رشت با شماره77/8/21-213000/81 
مفقودگرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد رشت به نشانى گيالن –رشت – پل طالشان ارسال نمايد. ساري

مدرك فارغ التحصيلى ســارا نياســتى فرزنديوســف بــه ش ش 527 صــادره از تنكابن در مقطع 
كارشناســى رشته مهندسى كشاورزى علوم و صنايع غذايى صادره از واحد دانشگاهى آيت اله آملى به 
شماره 188624100014 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزد اسالمى واحد آيت اله آملى به نشانى آمل جاده قديم آمل به بابل - فرعى  دانشگاه 

صندوق پستى 678 ارسال نمايند. ساري

ســند مالكيــت خودرو دوو ســيلو به شــماره انتظامي 126س53- ايران 68 به شــماره شاســي 
TR78165011223 و شــماره موتــور 773496 بنام صادق مســعودي ممان مفقــود گرديده و فاقد 

هرگونه اعتبار ميباشد. ساوجبالغ

دفترچه مهمات اسلحه به شماره مجوز حمل 0242457331203 كاليبر 7/92 اسلحه برنو وسط 
به نام عزت اهللا صابري فرزند سليمان به شماره شناسنامه 56 صادره از دنا مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. نوبت اول 92/9/13 ، نوبت دوم 92/9/28 – ياسوج

ســند و شناسنامه خودرو ســواري پژو GLXI 405 نقره اي متاليك به شماره انتظامي 967ص38 
ايران 49 و به شــماره موتور 474595 و شــماره شاسي NAAM11CA3CR به نام ايرج عربي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ياسوج

ســند كمپاني (فاكتور فروش) پيكان ســواري رنگ ســفيد به شــماره موتور 11283033391 و 
شــماره شاســي 83420003 و شــماره پالك 915ب34- ايران 89 متعلق به قاسم عموئي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. زنجان

ســند كمپانــي و برگه ســبز روآ مدل 85 به شــماره موتور 11685035682 و شــماره شاســي 
16406679 و شــماره پالك 438ج14- ايران 97 متعلق به يوســف بيگدلو مفقــود و از درجه اعتبار 

ساقط است. زنجان

ســند كمپاني (فاكتور فروش) كاميونت ون نيســان مدل 1376 به شــماره موتور 00111739 و 
شــماره شاســي 00C12233 به شــماره پالك 877ج19- ايران 97 متعلق به حسينعلي جليلي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. زنجان

ســند كمپاني يك دســتگاه خودرو سواري پيكان مدل 80 به شــماره پالك 442ل73- ايران 77 
و شــماره موتور 11128074047 و شــماره شاســي 80476458 متعلق به منصور حســنلوئي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. زنجان

ســند كمپاني خودرو سواري پيكان مدل 1366 به شماره موتور 1126512569 و شماره شاسي 
20482190 و شماره انتظامي 895ب34- ايران 41 مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

سند كمپاني خودرو سواري رنو مدل 1371 به شماره موتور 040767 و شماره شاسي 241995 
و شماره انتظامي 996ب86- ايران 41 مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

برگ ســبز خودرو ســواري پژو پارس مدل 1390 شــماره پالك 791د15- ايران 69 بنام فاطمه 
دامغاني فرزند عين اله مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. سبزوار

ســند مالكيت موتور ســيكلت هيرمند مدل 87 شماره پالك 25357 مشــهد بنام مجيد داورزني 
فرزند علي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. سبزوار

ســند كمپاني كاميون بنز مدل 1371 به شــماره شــهرباني 213ع45- ايران 12 شــماره موتور 
335932100058542 شــماره شاســي 37435216576109 بنام حسن بيدل مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. سبزوار

اينجانــب پرويز الري مالك خودرو ســواري پژو 405 مدل 1384 به شــماره انتظامي 724ج96- 
ايران 33 با شــماره شاســي 14280551 و شــماره موتــور 12484222239 به علت فقدان اســناد 
فروش تقاضاي رونوشــت المثني اســناد مذكور را نموده اســت لــذا چنانچه هركــس ادعايي در مورد 
خــودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقي ســازمان فروش ايران خودرو واقع در تهران 
، پيكان شــهر ساختمان سمند مراجعه نمايد بديهي اســت پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. يزد

برگ ســبز اتومبيل ســواري پژو 405 مدل 1384 به شماره پالك 724ج96- ايران 33 و شماره 
موتور 12484222239 و شــماره شاســي 14280551 بنــام پرويز الري مفقود گرديــده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. يزد

دفترچه كار بشــماره 932139780 بنام آقاي محمدعلي دهقاني بــزك آبادي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. يزد

برگ ســبز يا شناســنامه خودرو پيكان سواري مدل 1378 به رنگ ســفيد روغني به شماره پالك 
296س36- ايران 61 و شــماره شاسي 78458723 و شماره موتور 11127855769 بنام اينجانب 
طاهر راهنمافر ش ش 1212 صادره از قروه كردستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

قروه

آگهي فروش مال غيرمنقول – نوبت دوم
با توجه به نيابت واصله از شعبه دوم حقوقي خرمشهر محكوم عليها آقايان 1- حسين مطور عزيزي 
فرزنــد غازي 2- غازي مطور عزيزي فرزند خلف – بصورت منفرد او متضامنا محكوم هســتند بپرداخت 
مبلــغ 100/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلــغ 1/950/000 ريــال و پرداخت حق الوكاله 
وكيل به مبلغ 5/600/000 و خســارت تاخير تاديــه از تاريخ 1387/4/8 لغايت زمان اجراي حكم در 
حق محكوم له شــركت صنايع الكترونيــك با وكالت خانم هنا اميني و مبلــغ 5/000/000 بابت هزينه 
اجرائــي در حــق دولت گرديده اســت با توجه به معرفي مــال از ناحيه محكوم لــه از توقيف پالك ثبتي 
29/325 بخــش 10- متعلــق به آقــاي غازي مطوري واقــع در جاده چوئبده تنگــه 3 نبش كوچه منزل 
يك طبقه معروف به آقاي غازي مطوري حســب نظر كارشــناس به مبلغ 203/000/000 ريال ارزيابي 
شــده ملك فوق يك واحد مســكوني يك طبقه به مســاحت 12/60 مترمربع و اعيان 80 مترمربع كف 
موزاييك و پشت بام ايزوگام ديوارهاي داخلي سفيد كاري و نما بيرون آجري ارزش هر مترمربع عرصه 
500/000 ريال و ارزش هر مترمربع اعيان 1/500/000 ريال و ارزش ديواركشي و محوطه سازي و 
ابوبق جمعاً 22/700/000 ريال و نظريه كارشناســي مصون از اعتراض مانده و حسب تقاضاي محكوم 
له جهت مزايده و بالمانع بودن انجام مزايده مال موصوف به ميزان كارشناســي شــده و در قبال طلب 
محكــوم له در مورخه 92/10/08 از طريق مزايده از ســاعت 11 الي 12 ظهر در اجراي احكام حقوقي 
شــعبه پنجم بفروش خواهد رسيد. طالبين شــركت در مزايده مي توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با 
هماهنگي اجراي احكام حقوقي از اموال و در جلسه تشكيل در تاريخ و ساعت مقرر حضور بهم رسانند 
مزايده از مبلغ كارشناســي شــروع و اموال به باالترين قيمت بفروش مي رسد خريدار 10 درصد بهاي 
امــوال را في المجلــس و مابقي را حداكثر ظرف مدت يك ماه توديع مي نمايد مراتب يك نوبت در جرايد 

چاپ ميشود. م الف/1053
دادرس شعبه 5 حقوقي دادگستري آبادان

آگهي وقت رسيدگي 
در اجــراي ماده 180 قانون آيين دادرســي دادگاههــاي عمومي و انقالب در امــور كيفري مصوب 
78/6/28 به خانم زهرا ســپهري در پرونده كالســه 112/920519 جزايي به اتهام فك پلمپ تحت 
تعقيب مي باشد ابالغ مي گردد كه در وقت رسيدگي به تاريخ 1392/10/18 راس ساعت 09:00 با در 
دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفي نمايد در صورت عدم حضور 

دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مي نمايد. م الف/2514
منشي شعبه 112 دادگاه جزايي كرمانشاه

آگهي وقت رسيدگي 
در اجــراي ماده 180 قانون آيين دادرســي دادگاههــاي عمومي و انقالب در امــور كيفري مصوب 
78/6/28 به آقاي تورج نادري در پرونده كالسه 112/920501 جزايي به اتهام تحت تعقيب مي باشد 
ابالغ مي گردد كه در وقت رســيدگي به تاريخ 1392/10/16 راس ساعت 09:00 با در دست داشتن 
شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفي نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً 

اتخاذ تصميم مي نمايد. م الف/2511
منشي شعبه 112 دادگاه جزايي كرمانشاه

متن آگهي احضار متهم
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست) 

ـ در پرونده  مجتمع مركزي شهرســتان كرمانشــاه (شــعب دادگاه) به موجب كيفرخواست شــمارهـ 
كالســه 9209988315400604 براي سليم بابايي و ملك علي مســعود تبار به اتهام توزيع و انتشار 
حاملهاي داده هاي حاوي محتويات مجرمانه در فضاي مجازي تقاضاي كيفر نموده كه رســيدگي به موضوع 
به اين شــعبه ارجاع و وقت رسيدگي براي مورخه 1392/10/14 ساعت 11:00 تعيين گرديده است 
با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســي به متهم و در اجراي مقررات مواد 115و180 قانون 
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب در امور كيفري مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتســابي در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهي اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگي غيابي به عمل خواهد آمد. م الف/2523
منشي شعبه 108 دادگاه عمومي (جزائي) شهرستان كرمانشاه

آگهي اخطار اجرائي
مشــخصات محكوم عليه: حميدرضا كيشــي زاده مجهول المكان ، مشــخصات محكوم له: سعيد ملكي 
جنگلــي ، محكوم بــه: به موجــب رأي شــماره 603 تاريــخ 92/6/14 حوزه 955 شــوراي حــل اختالف 
ـ) كه قاطعيت يافته است محكوم عليه  ـ دادگاه عموميـ  ـ شــعبهـ  ـ تاريخـ  شهرســتان ري (و رأي شــمارهـ 
محكوم اســت به: پرداخت مبلغ (50/000/000 ريال) معادل پنج ميليون تومان در حق خواهان صادر 
و اعالم مي نمايد. مطابق مقررات محكوم عليه مكلف اســت: پس از ابالغ اين اخطار اجرائي ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد و يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأي بدهد 
در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام دادگستري محل تحويل 

خواهد شد. م الف/3599
رئيس حوزه 955 شوراي حل اختالف شهرستان ري

آگهي اخطار اجرايي
محكوم له: محمد مهديان باغي به نشاني بلوار مفتح خيابان چهارده معصوم ، محكوم عليه: حميدرضا 
كفايي فرزند باقر مجهول المكان ، به موجب رأي شــماره 179 مورخ 92/4/15 حوزه سي ام شوراي حل 
اختالف شهرســتان كاشان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم است به الزام خوانده حميدرضا 
كفايي فرزند باقر به تنظيم ســند رســمي در دفترخانه و انتقال سند رسمي يك دستگاه خودرو سواري 
پرايد به شــماره انتظامي 856ي55- ايران 66 و مبلغ 36/000 ريال هزينه دادرسي در حق خواهان 

(محكوم له). م الف/1240
شعبه 30 شوراي حل اختالف كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي فرزانه محمد آباد يزدي داراي شناســنامه شــماره 8203 به شــرح دادخواســت به كالســه 
1130/2/92 از اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
جــواد فرزانه محمدآباد يزدي بشناســنامه 110 در تاريــخ 1392/7/26 اقامتــگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- خواهان با مشــخصات فوق الذكر صادره 
از كرج پســر متوفي 2- عليرضا فرزانه محمدآباد يزدي به ش ش 491 صادره از شــهرري پسر متوفي 

3- اكــرم فرزانــه محمدآباد يزدي به ش ش 226 صادره از شــهرري دختر متوفي 4- اشــرف فرزانه 
محمدآبــاد يزدي بــه ش ش 58 صادره از ري دختر متوفي 5- مهري حبيبي شــريف آبادي به ش ش 2 
صادره از كهريزك همســر متوفي ،  اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين 

آگهي ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/3598
رئيس شعبه دوم شوراي حل اختالف كهريزك

دادنامه
پرونــده كالســه 9209982611100326 شــعبه 11 دادگاه خانــواده كــرج دادنامــه شــماره 
9209972611101691 ، خواهــان: خانــم فائزه جاليريان به نشــاني كرج شــهرك ش فهميده كوچه 
سعادتي مجتمع پاييزان واحد 9 ، خوانده: آقاي امير دستجردي به نشاني مجهول المكان ، خواسته: مطالبه 
نفقــه (رأي دادگاه) در خصوص دادخواســت خانــم فائزه جاليريان فرزند رحمان بــه طرفيت آقاي امير 
دســتجردي فرزند مسلم بخواسته صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت نفقه دادگاه با توجه به 
اينكه حســب محتويات پرونده علقه زوجيت دائمي فيمابين طرفين محرز بوده و نشوز زوجه نيز باثبات 
نرسيده و چون حسب نظريه كارشناس رسمي دادگستري كه مورد اعتراض طرفين قرار نگرفته و بنظر 
دادگاه نيز نظريه اعالمي با اوضاع و احوال محقق و مســلم قضيه نيز مباينتي نداشــته و مورد پذيرش 
دادگاه مي باشــد و طبــق اين نظريــه ميزان نفقه زوجــه از تاريخ 90/9/10 تا تاريــخ صدور حكم مبلغ 
47/096/000 ريــال تعيين گرديده لذا دادگاه باســتناد مــاده 1106 قانون مدني حكم به محكوميت 
خوانــده به پرداخت 47/096/000 ريال بابت نفقه خواهان صــادر مي نمايد رأي صادره غيابي بوده و 

ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه است. م الف/1617
رئيس شعبه 11 دادگاه خانواده كرج

دادنامه 
بتاريخ 92/8/28 در وقت فوق العاده / مقرر جلســه شــوراي حل اختالف شــعبه يك باقرشهر به 
تصدي امضاء كنندگان ذيل تشــكيل اســت پرونده كالسه 903/1/92 تحت نظر است. و شورا با توجه 
بــه محتويات پرونده ختم رســيدگي را اعالم و بشــرح ذيــل مبادرت به صــدور رأي مي نمايد. خواهان: 
محمد حســن رســتمي به نشــاني باقرشــهر بلوار 22 بهمن پالك 13 ، خوانده: علي اصغر نامني بنشاني 
مجهول المكان ، خواســته: الزام به تنظيم سند خودرو (رأي شورا) در خصوص دعوي آقاي محمد حسين 
رســتمي بطرفيت خوانده آقاي علي اصغر نامني فرزند محمد بخواســته الزام خوانده مبني بر حضور در 
يكي از دفاتر رسمي جهت تنظيم سند انتقال مالكيت يك دستگاه خودرو وانت پيكان به شماره انتظامي 
469ج57- ايران 32 مدل 1375 رنگ ســفيد – روغني شــماره شاســي 75901301 شــماره موتور 
1517501457 به شرح دادخواست تقديمي شورا با توجه به محتويات پرونده و قولنامه عادي موجود 
در پرونده كه حكايت از تنظيم بيع خودروي فوق با خواهان و خوانده دارد و با توجه به استعالم صورت 
گرفته از اداره راهنمائي و رانندگي تهران بزرگ كه اعالم نموده خودرو مورد نظر بنام خوانده مي باشد 
و با عنايت به اينكه خوانده علي رغم ابالغ نشــر آگهي در جلســه شــورا حاضر نشــده و دفاعي در قبال 
دعواي مطروحه معمول نداشته و دليلي بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نكرده است لذا شورا خواسته 
خواهان را صحيح دانســته و خوانده را ملزم به حضور در يكي از دفاتر اســناد رســمي نموده كه ســند 
خودرو مذكور را بنام خواهان درج و ثبت نمايد و اعالم مي دارد رأي صادره غيابي و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شورا سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهي 

در دادگاه عمومي بخش كهريزك مي باشد. م الف/3606
قاضي شورا حوزه يك باقرشهر

دادنامه
پرونده كالســه 9209982611300357 شــعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي كرج دادنامه شماره 
920997261300864 ، خواهــان: آقاي محســن غفاري برانقار به نشــاني انديشــه فــاز 1 خ رجايي 
و باهنــر ك اميــد پ 22 مجتمــع پــارس زنــگ ط دوم ، خوانده: آقاي نعمت ظاهري ســراجي به نشــاني 
مجهول المكان ، خواســته ها: 1- مطالبه خســارات دادرســي 2- مطالبه وجه ســفته 3- مطالبه طلب 4- 
مطالبه خســارت تاخير تاديه 5- مطالبه خســارت (رأي دادگاه) در خصوص دعواي آقاي محســن غفاري 
برانقار بطرفيت آقاي نعمت ظاهري سرابي به خواسته مطالبه مبلغ 585/000/000 ريال از بابت وجوه 
چهــارده فقــره ســفته بشــماره هاي 920793 و 0524263و 0915327 و0915328 و 0524264 
و513860   599757 و   733529 و   996856 و  و757440   200149 158346و  و  و666633 
و0915329 به انضمام كليه خسارات دادرسي و تاخير تاديه ، دادگاه با توجه به وجود اصول سفته هاي 
مدركيه در يد خواهان كه داللت بر اشــتغال ذمه خوانده داشــته و خوانده امضائات منتسب به خويش 
را انكار نكرده و دفاعي در قبال دعواي مطروحه معمول نداشــته است عليهذا دعوي خواهان را محمول 
بــر صحت تلقي مســتنداً بمــواد 307و309 قانون تجارت و مــواد 515 و 522 قانون آئين دادرســي 
مدني حكم به محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ 585/000/000 ريال از بابت اصل خواسته به اضافه 
مبلغ 11/705/000 ريال بعنوان هزينه دادرســي و همچنين خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
سفته ها لغايت زمان تاديه بر مبناي نرخ اعالمي تورم منتشره از سوي بانك مركزي در حق خواهان صادر 
و اعــالم ميــدارد رأي صادره غيابي بوده ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابــل واخواهي در اين دادگاه 
بوده و ظرف بيســت روز از تاريخ انقضاي مهلت فوق قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر اســتان البرز 

مي باشد. م الف/1587
رئيس شعبه 13 دادگاه حقوقي كرج

متن آگهي
خواهان مرضيه اســكندري دادخواســتي به طرفيت خوانده حســن نجفي به خواسته صدور حكم 
طــالق تقديم نموده كه جهت رســيدگي به شــعبه پنجم دادگاه عمومي (حقوقي) شهرســتان بهارســتان 
واقع در جاده ســاوه – گلســتان – جنب فلكه دوم – دادســراي شهرستان بهارســتان ارجاع و به كالسه 
9209982988500617 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1392/11/28 و ساعت 10/45 تعيين 
شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهي مي شــود تا خوانده پس از نشــر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي 

حاضر گردد. م الف/504
مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه پنجم دادگاه عمومي (حقوقي) شهرستان بهارستان

دادنامه
پرونــده كالســه 9109988322701524 شــعبه 112 دادگاه عمومــي (جزائي) 
شهرســتان كرمانشــاه دادنامه شماره 9209978313500660 ، شــاكي: آقاي مرتضي 
اعظمي به نشــاني كرمانشــاه شهياد خيابان شباب روبروي مســجد انصارالحسين ، متهم: 
خانم مژگان شيرين بيان به نشاني متواري ، اتهام: سرقت مستوجب تعزير (رأي دادگاه) 
حســب مفاد كيفرخواست شماره 9210438315103550 صادره از دادسراي عمومي 
وانقالب شهرســتان كرمانشــاه خانم مژگان شيرين بيان فاقد مشــخصات ديگري ، متهم 
است به سرقت با توجه به شكايت شاكي ، شهادت شهود ، گزارش مرجع انتظامي و ديگر 
قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه از سوي مشاراليه محرز و مسلم است فلذا 
دادگاه ضمــن انطباق عمــل نامبرده با مواد 661و667 از قانون مجازات اســالمي متهمه 
موصــوف را عــالوه بر رد اموال مســروقه به صاحب آن به تحمل يكســال حبس تعزيري 
و تحمل 74 ضربه شــالق تعزيري نيز محكوم واعالم مي دارد رأي صادره غيابي محســوب 
و ظــرف ده روز پــس از ابالغ قابــل واخواهي در همين دادگاه و پــس از آن ظرف مدت 
بيســت روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر مركز استان كرمانشاه مي باشد. 

م الف/2515
رئيس شعبه 112 دادگاه عمومي كرمانشاه

دادنامه
پرونــده كالســه 9109980840801448 شــعبه 112 دادگاه عمومــي (جزائي) 
شهرســتان كرمانشــاه دادنامه شماره 9209978313500610 ، شــاكي: خانم سوسن 
رستمي به نشاني چوار ، خيابان شهيد فيض الهي ، منزل شيرمحمد رستمي ، متهم: آقاي 
محمدرضا محمدي به نشاني مجهول المكان ، اتهام: ترك انفاق – ضرب و جرح عمدي (رأي 
دادگاه) حسب مفاد كيفرخواست شماره 9210438315103738 صادره از دادسراي 
عمومي وانقالب شهرستان كرمانشــاه آقاي محمدرضا محمدي فرزند جمشيد متهم است 
بــه 1- تــرك انفاق 2- ايراد ضرب و جرح عمدي ، دادگاه با توجه به اعالم گذشــت مورخ 
92/8/1 شــاكيه و قابل گذشــت بودن بزههاي انتسابي و مســتنداً به بند دوم از ماده 
6 قانون آيين دادرســي كيفري مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب مي نمايد و اعالم 
مــي دارد قرار صادره ظرف بيســت روز پــس از ابالغ قابل تجديدنظــر در محاكم محترم 

تجديدنظر مركز استان كرمانشاه مي باشد. م الف/2512
رئيس شعبه 112 دادگاه عمومي كرمانشاه

آگهي مزايده تاريخ 92/8/29
بموجــب مفاد پرونده اجرائي كالســه ي 910077 محكوم عليــه محمد طربي محكوم 
اســت به پرداخت 50 قطعه ســكه طالي تمام بهار آزادي بابت مهريه خانم سكينه حسني 
و مبلغ يك بيســتم محكوم به بابت نيم عشــر دولتي در حق صندوق دولت مي باشــند با 
توجه به توقيف ملك به شــماره 154 فرعي از 122 اصلي (كه حســب تقاضاي محكوم له 
ملك معرفي شــده توسط كارشناس رسمي دادگســتري پرويز كماني) ارزيابي و به شرح 
اعالمي به مزايده گذاشــته ميشــود مزايده در خصوص دو ســهم از هفت سهم مشاع از 
مقدار 23/143 مترمربع مشاع برابر با 6/612 متر مربع از 81 مترمربع از سهم االرث 
محكوم عليه ميباشــد. مزايده در روز چهارشــنبه تاريخ 92/09/30 ساعت 11 صبح در 
محل اجراي احكام مدني (خانواده) شــهرري برگزار مي گردد مزايده از قيمت كارشناسي 
ريال شروع و به باالترين پيشنهاد واگذار مي شود كه 10 درصد مبلغ مزايده از خريدار 
اخــذ و مابقي مبلغ مزايده نيز حداكثر ظرف مدت يكمــاه از تاريخ مزايده وصول خواهد 
شد چنانچه خريدار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقي ثمن مزايده اقدام ننمايد 
ســپرده ي وي پس از كســر هزينه هــاي اجرايي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد 

كليه ي هزينه هاي انتقال مورد مزايده به عهده خريدار مي باشد. م الف/3603
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري ري

آگهي وقت رسيدگي 
در اجــراي ماده 180 قانــون آيين دادرســي دادگاههاي عمومي و انقــالب در امور 
كيفري مصوب 78/6/26 به آقاي غالمرضا عباســي مديرعامل شــركت ســايان گاز غرب 
متهم پرونده كالســه 920366 دائر بر بي احتياطي و عدم رعايت نظامات منتهي به فوت 
بــه ميزان 40 درصد تحت تعقيب اين دادگاه مي باشــد لذا به نامبرده ابالغ مي گردد كه 
در وقت رسيدگي به تاريخ 92/10/24 راس ساعت 9 صبح با در دست داشتن شماره 
پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفي نمايد در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مي نمايد. م الف/2501
مدير دفتر شعبه 110 محاكم جزايي شهرستان كرمانشاه

آگهي ابالغ اجرائيه
در پرونــده اجرائي 1258/92 صادره از شــعبه 77 ، آقــاي / خانم 1- خلعت علي 
غالمي انجير كيا فرزند ســليمان 2- عليمردان اوالد فرزند عيســي به پرداخت مبلغ سه 
ميليــون و صــد هزار تومــان و تاخير و تاديــه از تاريــخ 89/4/29 و حق الوكاله و مبلغ 
1/555/000 ريــال نيم عشــر به عنوان محكوم به در حق تعاونــي ثامن االئمه با وكالت 
خانم سميه زين الديني و پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال بابت هزينه اجراء در حق دولت 
محكوم اســت، بنابراين با توجه به مجهول المكان بــودن اقامتگاه محكوم عليه در اجراي 
مــاده 9 قانون اجراي احكام مدنــي مفاد اجرائيه يك نوبت به ترتيب مقرر در مواد 118 
و 119 قانــون ياد شــده آگهي و به نامبرده ابالغ ميگردد تا ظــرف مدت ده روز از تاريخ 
انتشــار آگهي ، مفاد و موضوع اجرائيه را اجراء نمايد واال ، اجراء احكام مدني نســبت به 
اجراي حكم و وصول هزينه اجراء اقدام مي نمايد در اين صورت براي عمليات اجرائي به 
محكوم عليه ابالغ يا اخطار ديگري نخواهد شــد مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود 

را كتباً به اين اجراء اعالم نمايد. 
اجراي احكام مدني شوراي حل اختالف دادگستري كرمانشاه

آگهي ابالغ مفاد اجرائيه به محكوم عليه اصغر سامي
پيرو آگهي شماره 432 روزنامه سايه تهران بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه به 
موجب اجرائيه 920090 شــماره در خصوص دادنامه صادره از شــعبه اول دادگستري 

شــهرري محكوم هستيد به تنظيم ســند رسمي يك دســتگاه خودرو به شماره شهرباني 
ايــران 11-145ع22 در قبــال پرداخــت 700/000 تومــان بــه خوانــده رديف اول 
اســماعيل راســخ بابت الباقي ثمن معامله به انضمام كليه خسارت دادرسي طبق تعرفه 
قانونــي 1/020/000 ريال به نفــع محكوم لها و پرداخت مبلــغ 2/550/0000 ريال 
بابــت نيم عشــر دولتي در حق صندوق دولت. لذا نســبت به اجــراي مفاد اجرائيه ظرف 
مهلــت ده روز از تاريخ انتشــار اقدام نماييــد در غير اين صورت وفــق مقررات اقدام 

قانوني به عمل خواهد آمد. م الف/3601
مدير دفتر شعبه اول دادگستري شهرري

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي يحيي معدنكن داراي شناســنامه شــماره 15 به شــرح دادخواســت به كالسه 
114/92 از ايــن دادگاه درخواســت گواهــي حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده 
كه شــادروان زربانو چگيني نژاد بشناســنامه 62 در تاريخ 1391/8/4 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- داود معدنكن 
فرزند نادعلي به ش ش 18 صادره از ساوجبالغ متولد 1343 پسر متوفي 2- محمدعلي 
معدنكن فرزند نادعلي به ش ش 9 صادره از ســاوجبالغ متولد 1346 پســر متوفي 3- 
يحيي معدنكن فرزند نادعلي به ش ش 15 صادره از ساوجبالغ متولد 1349 پسر متوفي 
4- زكريا معدنكن فرزند نادعلي به ش ش 20 صادره از ســاوجبالغ متولد 1350 پســر 
متوفــي 5- راحله معدنكن فرزند نادعلي بــه ش ش 5-011335-489 متولد 1370 
دختر متوفي ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت در يكي 
از روزنامه هاي كثيراالنتشــار  آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. م الف/432
(رئيس شعبه حل اختالف هيو (هشتگرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي ناصر تقوي آذر شــربياني داراي شناســنامه شــماره 699 به شرح دادخواست 
بــه كالســه 818/952/92 از ايــن دادگاه درخواســت گواهــي حصر وراثــت نموده و 
چنين توضيح داده كه شــادروان ســپيده تقوي آذرشربياني بشناسنامه 8774 در تاريخ 
1392/3/15 اقامتــگاه دائمــي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حيــن الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت بــه : 1- ناصر تقــوي آذر شــربياني ش ش 699 پدر متوفــي 2- اكرم 
حبيبي فرون آبادي 3 مادر متوفي 3- آريان ســاالريان 4-008678-015 پسر متوفي 
، متوفي به جزء نامبردگان فوق ورثه ي ديگري ندارد ،و اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. م الف/3572
رئيس شعبه 952 دادگاه عمومي شهرري

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي عباس رمضان پور داراي شناسنامه شماره 146 به شرح دادخواست به كالسه 
947/953/92 از ايــن دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان محبوبــه ملكي بشناســنامه 3642 در تاريــخ 1392/6/3 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عباس 
رمضان پور به ش ش 146 همسر متوفي 2- آتنا رمضان پور به ش ش 02099891-9 
دختــر متوفــي 3- مرتضي ملكي به ش ش 411 پــدر متوفي 4- فاطمه ملكي به ش ش 
136 مــادر متوفي ، متوفــي به غير از نامبردگان ورثه ي ديگري نــدارد ،و اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/3604
رئيس شعبه 953 دادگاه عمومي شهرري

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي عليرضا قرباني داراي شناســنامه شماره 1413 به شرح دادخواست به كالسه 
810/952/92 از ايــن دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان بهلول قرباني پور بشناســنامه 183 در تاريخ 1392/4/14 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عليرضا 
قربانــي ش ش 1413 پســر متوفــي 2- محمدرضا قرباني ش ش 13 پســر متوفي 3- 
احمــد قربانــي پور ش ش 10946 پســر متوفي 4- مهدي قرباني ش ش 1527 پســر 
متوفي 5- زهرا قرباني ش ش 654 دختر متوفي 6- طاهره قرباني ش ش 2292 دختر 
متوفــي 7- مهنــاز قربانــي ش ش 33003 دختر متوفي 8- مالحــت عبداله پور ش ش 
203 همســر متوفي ، متوفي به جزء نامبردگان فوق ورثه ديگري ندارد ،و اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/3605
رئيس شعبه 952 دادگاه عمومي شهرري

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي موســي ثمودي پســتكان داراي شناسنامه شماره 299 به شرح دادخواست به 
كالســه 733/34/92ح ش از اين شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان فاطمه يدائي قزل احمد بشناســنامه شــماره 222 در تاريخ 
1392/6/2 اقامتــگاه دائمــي خود بدرود زندگــي گفته ، ورثه حين الفــوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1- موسي ثمودي پستكان فرزند چراغعلي متولد 1333 ش ش 299 
صادره از بستان آباد پسر متوفي 2- علي ثمودي پستكان فرزند چراغعلي متولد 1338 
ش ش 2 صادره از بســتان آباد پســر متوفي 3- آمنه ثمودي پســتكان فرزند چراغعلي 
متولد 1324 ش ش 230 صادره از بستان آباد دختر متوفي 4- آفرين ثمودي پستكان 
فرزنــد چراغعلي متولد 1326 ش ش 231 صادره از بســتان آ بــاد دختر متوفي ، اينك 

با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/1650
رئيس شعبه شوراي حل اختالف فرديس

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانــم معصومه محمدي داراي شناســنامه شــماره 2538 به شــرح دادخواســت به 
كالســه 920099/7/92 از اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان جعفر جاني بشناسنامه شماره 51749 در تاريخ 1392/8/4 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- معصومــه محمدي ش ش 2538 متولد 1352 صادره ماه نشــان همســر متوفي 2- 
علي جاني ش ش 499 متولد 1314 صادره هشترود پدر متوفي 3- صونا ليلوي ش ش 
172 متولد 1303 صادره هشترود مادر متوفي 4- فريبا جاني ش ش 0310910005 
متولــد 1372 صادره كرج دختــر متوفي 5- زيبا جانــي ش ش 0311279570 متولد 
1374 صادره كرج دختر متوفي 6- پوريا جاني ش ش 01511523101 متولد 1386 
صادره كرج دختر متوفي، اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از 
تاريخ نشــر نخســتين آگهي ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. م الف/1622
رئيس شعبه شوراي حل اختالف 7 مركزي كرج

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي اصغر كوزه گر داراي شــماره شناســنامه 494 به شــرح دادخواست به كالسه 
92/8/699  از اين دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان نصرت خانم ربيعي زاده شماره شناسنامه 14575 در اقامتگاه دائمي خود 
بــدرود زندگي گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1- اصغر كوزه گر 
فرزند اكبر ش ش 494 فرزند مرحوم 2- رضا كوزه گر فرزند اكبر ش ش 2805 فرزند 
مرحــوم 3- غالمرضا كوزه گر فرزنــد اكبر ش ش 521 فرزند مرحــوم  4- علي كوزه گر 
فرزنــد اكبــر ش ش 46405 فرزند مرحــوم 5- معصومه كوزه گر فرزنــد اكبر ش ش 
5034 فرزند مرحوم ، اينك با انجام تشريفات قانوني درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مينمايد تا هركس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزدش مي باشد در تاريخ 

نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه هشتم حقوقي حل اختالف بروجرد

آگهــى موضــوع ماده 3قانون و مــاده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى 
واراضى فاقدسندرسمى

برابــرآراء صادره هيــات موضوع ماده 3قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين 
تكليــف وضعيت ثبتى واراضى فاقدسندرســمى مســتقردرواحدثبتى گاليكش تصرفات 
مالكانــه وبالمعــارض متقاضيــان محرزگرديــده است،لذامشــخصات متقاضيــان وامالك 
موردتقاضــا به شــرح زير بــه منظوراطالع عمــوم دردونوبت به فاصلــه 15روزآگهى مى 
شــوددرصورتى كه اشخاص نســبت به صدورســندمالكيت متقاضيان اعتراضى داشته 
باشــند، مــى توانندازتاريخ انتشــاراولين آگهى به مدت دوماه  اعتــراض خودرابه اداره 
ثبت اســنادوامالك محل تســليم وپس از اخذرســيد،ظرف مدت يكماه ازتاريخ تســليم 

اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضايى تقديم نمايند.
1-خانــم عــذرى شــيخ  فرزندقربان بشــماره شناســنامه 302 صــادره از زابل به 
شــماره ملــى 3673275348 دريك قطعه زميــن بابناى احداثى به مســاحت 256,22 
مترمربع مفروزومجزى شــده از پالك 163 فرعى از 70-اصلى واقع در گاليكش خيابان 
ســيدجماالدين اســدآبادى خريدارى مع الواسطه ازمالك رســمى آقاى موسى فرامرزى 

كالسه 1391114412011000032
2-آقاى على محمدعجم فرزندباقر بشــماره شناســنامه 2288 صادره از شــاهرود 
به شــماره ملى 4590578433 دريــك قطعه زمين بابناى احداثى به مســاحت 42,18 
مترمربع مفروزومجزى شــده از پالك 166 فرعى از 70-اصلى واقع در گاليكش خيابان 
امام خمينى روبروى بهدارى خريدارى مع الواســطه ازمالك رسمى آقاى محمدعلى شيخى 

كالسه 1391114412011000019
3-آقــاى على خدابنده فرزندقربان بشــماره شناســنامه 2065 صــادره از ايور به 
شــماره ملى 0759202737درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين بابناى 
احداثى به مســاحت كل  127,50 مترمربع مفروزومجزى شــده از پــالك 183 فرعى از 
70-اصلــى واقع در گاليكش خيابان امام خمينى خريدارى مع الواســطه ازمالك رســمى 

آقاى مرتضى قلى شيخى كالسه 1391114412011000010
4-آقاى غالمرضاخدابنده فرزندقربانعلى بشماره شناسنامه 361 صادره ازگاليكش 
به شــماره ملى 4889232321 درســه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين بابناى 
احداثــى به مســاحت كل  127,50مترمربع مفروزومجزى شــده از پــالك 183 فرعى از 
70-اصلــى واقع در گاليكش خيابان امام خمينى خريدارى مع الواســطه ازمالك رســمى 

آقاى مرتضى قلى شيخى كالسه 1391114412011000011
5-آقــاى ولــى الــه زمانى نــژاد فرزندخداداد بشــماره شناســنامه 14 صــادره از 
مينودشــت به شماره ملى 4889693440 دريك قطعه زمين بابناى احداثى به مساحت 
298,53 مترمربع مفروزومجزى شده از پالك 188 فرعى از 70-اصلى واقع در گاليكش 
خيابان نواب صفوى خريدارى مع الواســطه ازمالك رســمى آقاى محمدعلى شيخى كالسه 

1391114412011000024
6-خانم فرح نازعليمى فرزندعلى بشــماره شناســنامه 1603 صادره از سرخس به 
شــماره ملــى 0819439071 دريك قطعه زميــن بابناى احداثى به مســاحت 201,26 
مترمربع مفروزومجزى شــده از پالك 198 فرعى از 70-اصلى واقع در گاليكش خيابان 
نواب صفوى كوچه نواب ســوم خريدارى مع الواســطه ازمالك رســمى آقاى مرتضى قلى 

شيخى كالسه 1391114412011000022

7-آقاى مهدى روزبه فرزندحســين بشماره شناســنامه 12031 صادره ازدرگز به 
شــماره ملــى 0778559335 دريك قطعه زميــن بابناى احداثى به مســاحت 157,11 
مترمربع مفروزومجزى شــده از پالك 203 فرعى از 70-اصلى واقع در گاليكش خيابان 
شــهيدمنتظرى بن بســت اول خريدارى مع الواسطه ازمالك رســمى آقاى ولى اله شيخى 

كالسه 1391114412011000147
8-آقــاى مهــدى ميرزائى دوزيــن فرزندابراهيم بشــماره شناســنامه 9 صادره از 
مينودشــت به شماره ملى 4889733221 دريك قطعه زمين بابناى احداثى به مساحت 
83,47 مترمربع مفروزومجزى شــده از پالك 223 فرعى از 70-اصلى واقع در گاليكش 
خيابان باهنر،باهنر چهاردهم خريدارى مع الواسطه ازمالك رسمى آقاى عزيزسيدحسينى 

كالسه 1391114412011000120
9-آقاى مصطفى ملكان فرزندحســن بشــماره شناســنامه 274 صــادره از گاليكش 
به شــماره ملى 4889762728 دريك قطعه زمين بابناى احداثى به مســاحت 231,86 
مترمربع مفروزومجزى شــده از پالك 89 فرعــى از 74- اصلى واقع در گاليكش خيابان 
شهيددســتغيب قبــل از چهارراه اول خريدارى مع الواســطه ازمالك رســمى آقاى غالم 

خسروى كالسه 1391114412011000060
10-آقاى بهروزهراتى فرزندحبيب بشــماره شناســنامه 100 صادره از بجنورد به 
شــماره ملــى 5919554142 دريك قطعه زميــن بابناى احداثى به مســاحت 171,51 
مترمربــع مفروزومجــزى شــده از پــالك 125 فرعــى از 74-اصلــى واقــع در گاليكش 
خيابان ارشادنرســيده به 16مترى سمت چپ خريدارى مع الواسطه ازمالك رسمى آقاى 

ساالردامن افشان كالسه 1391114412011000110
11-آقاى گل محمد بيات كوهســار فرزندنصر اهللا بشــماره شناسنامه 125 صادره 
از مينودشــت به شــماره ملــى 4889210245 دريك قطعــه زمين بابنــاى احداثى به 
مســاحت 109,44 مترمربع مفروزومجزى شــده از پالك 168 فرعى از 74-اصلى واقع 
در گاليكش خيابان عصمتى خريدارى مع الواســطه ازمالك رسمى آقاى رسول ابوالتختى 

كالسه 1391114412011000090
12-آقاى احمدملگان فرزندخان محمد بشــماره شناســنامه 1440 صادره از گنبد 
به شــماره ملى 4889099565 دريك قطعه زمين بابناى احداثى به مســاحت 158,25 
مترمربع مفروزومجزى شــده از پالك 178 فرعى از 74-اصلى واقع در گاليكش خيابان 
فارســيان 16 فرعى اول ســمت راســت، فرعى اول ســمت چپ خريدارى مع الواســطه 

ازمالك رسمى آقاى محمدجهان تيغ كالسه 1391114412011000152
بديهى اســت درصورت انقضاى مــدت مذكوروعدم وصول اعتــراض طبق مقررات 

سندمالكيت صادرخواهدشد. م.الف 8781
تاريــخ انتشــارنوبت اول: چهارشــنبه  1392/09/13- تاريخ انتشــارنوبت دوم: 

چهارشنبه 1392/09/27 
 على اكبرمهديزاده – سرپرست ثبت اسناد و امالك گاليكش

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم فاطمه خردبخش داراي شناســنامه شــماره 59347 به شــرح دادخواســت به 
كالســه 940/953/92 از ايــن دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثــت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان داود مالموســي زاده بشناسنامه 690 در تاريخ 1392/7/5 
اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- سعيد مالموسي زاده به ش ش 11385 پسر متوفي 2- فاطمه خرد بخش به ش ش 
59347 مــادر متوفي ، متوفي به غير از نامبردگان ورثــه ديگري ندارد ،و اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/3597
رئيس شعبه 953 دادگاه عمومي شهرري

آگهي مزايده دعوت به اجاره يك باب مغازه طالفروشي (در حال تصفيه)
اداره تصفيه امور ورشكستگي كرمانشاه به قائم مقامي از شخص ورشكسته منصور 
چرخنده از طريق مزايده و با شرايط ذيل در تاريخ شنبه 1392/9/20 ساعت 10 صبح 
در محل اداره تصفيه به نشــاني كرمانشــاه ، خ بنت الهدي ، دادگســتري كل طبقه همكف 
محل شــركت موصوف را به اجاره مي گذارد: 1- مشــخصات ملك مورد اجاره: عين مورد 
اجاره يكباب مغازه واقع در كرمانشــاه ، پاســاژ حافظ ، واقع در راهرو جنوبي پاساژ ، مغازه 
دوم ، جنب مغازه طالفروشي اخوان ، مساحت مغازه 12 مترمربع و داراي ويترين مناسب 
جهت شغل طالفروشي مي باشد. 2- شرايط شركت در مزايده: 2-1- مبلغ پايه اجاره بها 
14/000/000 ريال مي باشــد كه پيشــنهاد دهندگان بايد قبل از برگزاري مزايده پنج 
درصد قيمت آن را طي فيش نقدي به حساب جاري سيبا به شماره 0109041626007 
ورشكســتگان اداره تصفيه نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي واريز و فيش پرداختي را 
ضميمه درخواســت خود نموده و بابت تضمين پرداخت اجاره بها و نيز خسارات وارده بر 
عين مستاجره يك فقره چك به مبلغ پنجاه ميليون تومان توديع نمايند. پيشنهادات بايد 
در پاكت الك و مهر شــده و با ذكر جمله مربوط به مزايده مغازه طالفروشي كه مشخصات 
كامل و محل اقامت پيشــنهاد دهنده در روي پاكت قيد شده باشد تا ساعت 9 صبح روز 
1392/9/20 به دبيرخانه اداره تصفيه امور ورشكستگي كرمانشاه به نشاني كرمانشاه 
، بلوار بنت الهدي ، ســاختمان دادگستري كل استان ، طبقه همكف تسليم نمايند. 2-2- 
اداره تصفيه در رد يا قبول يك يا كليه پيشــنهادات مختار اســت و به پيشنهادات مبهم 
و مشــروط فاقد ســپرده و بر خالف شــرايط اين آگهــي ترتيب اثر نخواهــد داد. 3-2- 
پيشــنهادات در ســاعت 10 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شــد و در همان جلســه 
مزايده حضوري نيز به عمل خواهد آمد و برنده مزايده كسي است كه باالترين قيمت را 
جهت اجاره پيشــنهاد و با توجه به مصلحت هيات غرمايي به تشخيص مقام قضايي اداره 
تصفيه تاييد گردد. خاطرنشــان مي گردد كه مســتاجر مكلف اســت عين مستاجره را در 

پايان دوره اجاره با كيفيت و شرايط ابتداي دوره به موجر تحويل نمايد. 
مدير دفتر اداره تصفيه امور ورشكستگي كرمانشاه


