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متن آگهى
پرونده كالسه: 9300099- آقاى شيرزاد اميدى اميرآبادى به اتهام ايراد توهين و ايراد تهديد مالى هر دو از 
طريق تلفن و تخريب زمين چمن فوتبال تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز 
ماده 115 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1378 مراتب در روزنامه آگهى 
متهم ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشــر آگهى در شــعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر 
حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل مى آيد. 
 داديار دادسراى عمومى و انقالب روانسر

متن آگهى
پرونده كالسه: 9300231- آقاى برومند دلشادى خورنه فرزند مراد به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول 
و تحصيل مال از طريق نامشروع تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 
115 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1378 مراتب در روزنامه آگهى متهم 
ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهى در شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر حاضر و از 

اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل مى آيد. 
 داديار دادسراى عمومى و انقالب روانسر

متن آگهى
در پرونــده كالســه: 9309988404800581- آقاى افشــين ميرگســاوى فرزند... بــه اتهام تهديد و 
فحاشــى از طريق تلفن همراه موضوع شكايت لطيف احمدى تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامــت نامبرده به تجويز ماده 115 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور كيفرى مصوب 
78 و حسب دستور بازپرس محترم مراتب در روزنامه آگهى متهمان اعالم كه ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر 
آگهى در شــعبه بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل مى آيد. 
 مدير دفتر شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/28 
به آقايان 1- مختاراميرى 2- يزدان احمدى 3- ميثم الماســى 4- احسان رفيعى 5- مرتضى پناهى 6- هيبت 
نظــرى 7- حجــت صيادى 8- حميدرضا نوبهــار 9- احد صفرى 10- ميرولى كريمى 11- پدرام رســواره 12- 
برومند 13- احســان صيدى 14- محمد صيدى 15- فرمان صفرى 16- جالل باباجانى 17- ســاده ميرالماسى 
كه در پرونده كالسه 930928 جزايى به اتهام سرقت تعزيرى و خريد مال مسروقه تحت تعقيب مى باشد ابالغ 
مى گردد كه ظرف يك هفته پس از نشــر اين آگهى با در دســت داشتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد 

مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/7530
منشى شعبه 112 دادگاه جزايى كرمانشاه

آگهى احضار متهم 
در پرونده كالســه: 9309988404800528- آقاى على شــاه مرادى فرزند روح اله به اتهام مزاحمت 
تلفنى و تهديد ناموســى و جانى و فحاشــى از طريق تلفن همراه موضوع شكايت احسان رحيمى تحت تعقيب مى 
باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 115 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور كيفرى مصوب 78 و حســب دســتور بازپرس محترم مراتب در روزنامه آگهى متهمان اعالم كه 
ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهى در شعبه بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر حاضر و 

از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل مى آيد. 
 مدير دفتر شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر

آگهــى تغييــرات شــركت زريــن ســنگ ســنه شــركت بامســئوليت محدودبه شــماره ثبــت9422 وشناســه 
ملى10610127409 

به استنادصورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مورخ1393/10/10 تصميمات ذيل اتخاذشد:شــركت 
مذكوردرتاريــخ فــو منحــل اعــالم گرديدوآقاى عطــااهللا محمدى بــه شــماره ملــى 3720064328 به آدرس 
سنندج،مجتمع تجارى كردســتان، طبقه دوم، واحد285 كدپستى6617745339 به سمت مديرتصفه انتخاب 

شد. م/الف:4977
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كردستان مرجع ثبت شركت هاوموسسات غيرتجارى سنندج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
حســب كيفرخواست صادره دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد آقاى مهدى عطايى داير بر بزه شروع به 
ســرقت اتوميل اســپورتيج و ايراد ضرب و جرح عمدى تحت تعقيب مى باشد ، چون نامبرده فعال مجهول المكان 
مى باشــد لذا وفق ماده 180 قانون آيين دادرســى كيفرى وقت رســيدگى 94/1/15 ســاعت 9صبح ازطريق 
انتشــار آگهى به نامبرده موصوف ابالغ مى گردد تا جهت رســيدگى درموعد مقرر در جلســه دادگاه شعبه 101 

محمودآباد حاضر شود كه نتيجه عدم حضور سبب اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
شعبه 101 دادگاه جزايى محمودآباد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
حســب كيفرخواست صادره دادســراى عمومى و انقالب محمودآباد آقاى ميالد رجبى داير بر بزه شروع به 
ســرقت اتوميل اســپورتيج و ايراد ضرب و جرح عمدى تحت تعقيب مى باشد ، چون نامبرده فعال مجهول المكان 
مى باشــد لذا وفق ماده 180 قانون آيين دادرســى كيفرى وقت رســيدگى 94/1/15 ســاعت 9صبح ازطريق 
انتشــار آگهى به نامبرده موصوف ابالغ مى گردد تا جهت رســيدگى درموعد مقرر در جلســه دادگاه شعبه 101 

محمودآباد حاضر شود كه نتيجه عدم حضور سبب اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
شعبه 101 دادگاه جزايى محمودآباد

 
آگهى حصر وراثت

آقاى مجيد سورچى جويبارى ف برومند به شرح درخواستى كه به شماره 408/93 اين شورا ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان برومند فرزند قربانعلى ش ش 
22 صــادره از جويبــار درتاريخ 85/2/13 در اقامتگاه دائمى خود شهرســتان جويبار بدرود زندگى گفته ورثه 
حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1-رعنا رنجبر ش ملى 5829107902 همســر متوفى2-محســن 
ســورچى جويبارى ش ملى 5829163241 پسرمتوفى3-مسعود ســورچى جويبارى ش ملى 5829055449 
پســرمتوفى4-مجيد سورچى ش ملى 5829914344 پسرمتوفى5-مجتبى سورچى ش ملى 2150003333 
پسرمتوفى6-محبوبه سورچى ش ملى 5829035197 دختر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهــى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى 

نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه هفتم شوراى حل اختالف جويبار

آگهى حصر وراثت
آقاى رحمت اله ســلطان تويه ش ش2110 به شرح دادخواســت به كالسه 93/3004/ش از اين شورا 
درخواســت گواهــى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان فخرى الســادات ســادات نژاد ش 
ش 537 درتاريــخ 93/11/4 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگــى گفته كه ورثه حين الفــوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1-متقاضى(همســر متوفى)2-مهــدى ش ش 1170 پسرمتوفى3-عســكرى ش ش6864 
پسرمتوفى4- محمد ش ش 5419 پسرمتوفى5-فاطمه ش ش 262 دختر متوفى6- عطيه ش ش740 دختر 
متوفى همگى سلطان تويه فرزند رحمت اله صادره از سارى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف 
حوزه اول شوراى حل اختالف سارى 

آگهى حصر وراثت
خانــم خديجه يوســف پور وســطى كاليى ش ش 2582 به شــرح دادخواســت به كالســه93/2971/ش از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان رجبعلى پيرائى ش ش 198 
درتاريخ 93/11/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-
متقاضى(همسرمتوفى)2-فاطمه ش ش 1691 دخترمتوفى3-على ش ش 2080902822 پسرمتوفى4-عاطفه 
ش ش 790 دخترمتوفى5-زينب ش ش 31 دخترمتوفى6-عادله ش ش 2080431668 دخترمتوفى7-الهه ش 
ش 2080822381 دخترمتوفى همگى پيرائى فرزند رجبعلى صادره از ســارى 7-على اصغر پيرائى ف كريم ش 
ش445 صادره از دامغان پدرمتوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف 
 حوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى وقت رسيدگى دادخواست و ضمائم
وقت رسيدگى: دوشنبه 94/1/17 ساعت 12 كالسه پرونده:9309981984100828 بايگانى:930889 
خواهان:حسين قاسمى ف رمضانعلى سورك خوانده:نيلوفر كامران ف فرامرز مجهول المكان خواسته: طالق خواهان 
دادخواستى به طرفيت خوانده فوق تسليم دادگاه عمومى مياندرود نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول ارجاع و 
وقت رسيدگى تعيين شده، به علت مجهول المكان بودن خوانده ،به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
ازتاريخ نشر آگهى ظرف مهلت فوق به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقررباال جهت رسيدگى حضور بهم رساند . بديهى است در صورت عدم حضور در 

جلسه دادرسى دادگاه غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ مى نمايد.م/الف317
شعبه اول حقوقى دادگاه عمومى حقوقى مياندرود

تاسيس شركت   سهامى خاص پويان  محاسب  پيشرو خراسان  در تاريخ 1393/12/02 به شماره ثبت  53834 
به شناسه ملى 14004747705 ثبت و  امضا  ذيل دفاتر  تكميل گرديده كه خالصه آن  به شرح زير  جهت اطالع 

عموم  آگهى ميگردد.
-موضوع شــركت: 1- انجام كليه  خدمات  مديريت  و حســابدارى 2- پياده سازى  و استقرار  نرم افزارهاى  
عملياتى  در زمينه حسابدارى 3- بازرسى  قانونى  و تهيه گزارشات   توجيه افزايش  سرمايه4- برگزارى  همايش 
مرتبط  با  حرفه  حســابدارى  5- خدمات  پشــتيبانى  قابل واگذارى  به بخش خصوصى  پس از اخذ  مجوزهاى الزم  
اعم  از تنظيفات  اماكن رفتو روب معابر شهرى  تهيه  تامين  طبخ توزيع  غذا, تايپ و تكثير , خدمات نظافتى  اپراتورى  
تلفن طراحى  اجرا و نگهدارى  فضاى سبز  , پاكسازى  محيط و زيبا  سازى  6- تجارت  كليه كاالهاى  مجاز 7- فعاليت  
در زمينــه تجــارت  زمينى ,هوايى , دريايى ,خريد و فروش  و حق العمل كارى كاالها , واردات و صادرات و انجام كليه  
امور و مراحل  مربوط  به ثبت سفارش  ,امور گمركى  ترخيص  كاال پس از  اخذ مجوزهاى الزم 8- اخذ وام و تسهيالت 
بانكى از كليه بانكهاى  دولتى  و خصوصى  جهت شركت 9- عقد قرارداد  با  كليه اشخاص  حقيقى وحقوقى  در رابطه  
با موضوع شــركت 10- شــركت در مناقصه ها و مزايده هاى دولتى  11- اخذ و اعطاى  نمايندگى در داخل و  خارج  
از كشــور  پس از اخذ  مجوزهاى الزم  و ثبت موضوع  فعاليات مذكور  به منزله  اخذ و صدور  پروانه فعاليت  نمى 
باشد.- مدت شركت: از تاريخ ثبت  به مدت نامحدود -  مركز اصلى شركت: انتهاى بلوار  وكيل آباد  مجتمع پرديس  
فاز 2- سرمايه شركت: مبلغ 1000000 ريال منقسم به 100 سهم  10000 ريالى  كه تعداد  100 سهم  با نام و 0 
سهم آن بى نام  ميباشد  كه مبلغ  1000000 ريال  توسط موسسين  طى گواهى  بانكى شماره  9/2800/291 مورخ  
93/10/04 نزد بانك صادرات شعبه  چهار راه معلم  پرداخت گرديده است .-اولين مديران شركت: 1- مسعود  
رجائى  به ســمت مدير عامل  و عضو هيات مديره 2- فريبا  باســتانى به ســمت نايب  رئيس  هيئت مديره 3- رضا  
فتوتى  به سمت  رئيس هيئت مديره به مدت دو سال  انتخاب  گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد   
بهادار و تعهدآور  شركت با امضاى  مسعود رجائى  مدير عامل  همراه با مهر شركت   معتبر است.- اختيارات مدير 
عامل: طبق اساسنامه – بازرس اصلى و على البدل: خانم فهيمه  سادات هاشمى  به شماره ملى  5730012322 به 
عنوان  بازرس اصلى – آقاى محمد  رجائى  به شماره ملى 0901747025 به  عنوان  بازرس على البدل  براى مدت 
يك  سســال مالى  انتخاب گرديدند. روزنامه خراســان جهت درج آگهى هاى  شركت  تعيين  گرديد.م الف: 12759 

تاريخ انتشار:93/12/7
 اداره كل  ثبت اسناد و امالك  استان خراسان رضوى – 

مرجع ثبت شركتها و موسسات  غير  تجارى مشهد

تاســيس شــركت سهامى خاص  گروه طراحى  معمارى  و شهرسازى  فرازيست  سپهر  در تاريخ 1393/12/03 
به شماره ثبت  53849 به شناسه ملى 14004751421 

ثبــت و امضــا  ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن   به شــرح زير   جهت اطالع  عموم آگهى ميگردد.- 
موضوع شركت:  طراحى .محاسبه ونظارت  و اجراى پروژه هاى  ساختمانى  و تاسيساتى  و نيز واردات و صادرات  
مصــاح ســاختمانى  و ماشــين آالت  مربوطه و هر گونــه  فعاليت در رابطه  با طرح هاى عمرانى  در رشــته  ابنيه   
راهســازى و شهرســازى  و طراحى و اجراى پاركها و فضاى ســبز  و طراحى و اجراى  شبكه هاى آب و فاضالب  و 
همچنين  عقد قررداد  با شركتهاى  داخلى و خارجى  و فعاليت هاى مجاز  در رابطه  با موضوع شركت  .ساختمان  
.پيمانكارى  مربوط به  ســاخت  ســاختمان ها و ابنيه اعم از چوبى . آجرى ,ســنگى .بتنى  ,فلزى  آب: پيمانكارى  
مربوط به بندها  و سدها  و ساختمان نيروگاه آبى  , سازه هاى  هيدروليكى  و تونل هاى  آب , مخازن آب و شبكه  
هاى توزيع آب , جمع آورى  و انتقال  فاضالب  , كانال هاى  انتقال  آب و  شــبكه هاى  آبيارى  و زهكشــى , ســازه 
هاى  هيدورليكى  و تونل هاى  آب , مخازن آب و شبكه  هاى توزيع آب , جمع آورى و انتقال  فاضالب , كانال هاى  
انتقال  آ بو شــبكه هاى  آبيارى  و زهكشــى  , ســازه ههاى  دريايى و ساحلى  , احداث  حوضچهه ها و استخر هاى  
پرورش و تكثير  آبزيان  و عملپات  ساختمانى  ( سيويل) تصفيه خانه هاى  آب و فاضالب   تجارت: كليه فعاليت 
هــاى  تجــارى و بازرگانــى  مجاز داخلى و  خارجى تجــارت  كليه  كاالهاى مجاز , فعاليــت در زمينه  تجارت  زمينى  
هوايــى دريايــى  ,خريد و فروش  و توزيع و پخش  و حق العمــل كارى  كاالها  واردات و صادرات ونگهدارى كاال 
و انجام  كليه امور  و مراحل  مربوط  به ثبت   ســفارش  , امور گمركى , ترخيص كاال پس از اخذ  مجوزهاى الزم  
عقد قرارداد  با اشــخاص حقيقى و حقوقى  ايجاد شــعب و نمايندگى  در داخل و خارج  از كشــور  جهت شــركت 
اخذ وام و استفاده  از تسهيالت  بانكها  و موسسات  مالى و اعتبارى  شركت در مناقصات  و مزايدات دولتى  و  
خصوصى تهيه  و توليد  و توزيع و عرضه مصالح  ساختمانى – تجارت كليه كاالهاى مجاز  و حق العمل كارى  كاالها  
و واردات  و صــادرات  كليــه كاالهاى مجاز پــس از اخذ  مجوزهاى الزم  و ثبت موضوع  فعاليت مذكور  به منزله 
اخذ و صدور  پروانه فعاليت نمى باشد  .- مدت شركت:  از تاريخ ثبت به مدت  نامحدود- مركز اصلى شركت:  
مشــهد ملك آباد  خيابان فرهاد  فرهاد 7 پالك 67 – ســرمايه شــركت: مبلغ 1000000 ريال منقسم به  100 
ســهم  10000 ريالى كه تعداد  100 ســهم  با نام و 01 ســهم  ســهم آن بى  نام ميباشد  كه مبلغ 1000000 
ريال  توسط موسسين  طى گواهى بانكى  شماره 752 مورخ  93/10/30 نزد بانك اقتصاد  نوين شعبه  سجاد 
پرداخت گرديده اســت. – اولين مديران شــركت : 1- نوشين  دبيريان  به سمت عضو  هيئت مديره 2-  امير  
حســين دبيريان  به ســمت رئيس  هيئت مديره و مدير عامل3-  نغمه دبيريان  به  ســمت عضو هيئت مديره 
4- ســرور  علوى  به ســمت نايب  رئيس هيئت مديره به مدت دو سال  انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا:  
كليه اوراق  اوراق و اسناد بهادار  و تعهدآور شركت  با امضاى منفرد  امير حسين  دبيريان  مدير عامل همراه  
با مهر شــركت  معتبر اســت  اختيارات   مدير عامل: طبق اساسنامه -  بازرس اصلى و على البدل:  خانم فرزانه   
حســينى  به شــماره  ملى  0943468728 به عنوان بازرس  اصلى  -  خانم ســيمين منصف  به شــماره ملى  
0938405667 به عنوان بازرس  على البدل  براى مدت يك ســال  مالى انتخاب  گرديدند. روزنامه سياســت 

روز جهت درج آگهيهاى  شركت تعيين شد.م الف: 12925 تاريخ  انتشار:93/12/7
اداره كل  ثبت اسناد و امالك  استان خراسان رضوى – 

مرجع ثبت شركتها و موسسات  غير  تجارى مشهد

متن آگهى 
در پرونده كالسه 9309988404300643 آقاى اسماعيل مرادى فرزند صيداحمد به اتهام كالهبردارى 
موضوع شكايت رستگار بهرامى تحت تعقيب ميباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 
115 قانــون آييــن دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امــور كيفرى مصوب 1378 مراتــب در روزنامه 
آگهى متهم ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشــر آگهى در شــعبه دادستانى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 
روانســر حاضــر و از اتهام انتســابى دفاع و در صورت عدم حضــور در موعد مقرر رســيدگى و اظهار عقيده به 

عمل خواهد آمد. 
 مدير دفتر دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306003025133هيات اول موضوع قانون تعيين 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 ســيد  عبدالرضا  خدادادى     فرزند ســيد احمد    بشماره شناسنامه   
1190صادره از  مشــهد در  يك باب خانه به مســاحت  100 متر مربع پالك 16 اصلى  واقع در بخش 9 ناحيه 
يك  مفروز و مجزى شــده از  پالك  2012 فرعى از  16 اصلى  واقع در بلوار ميامى  4 چهار راه  اول پالك 16 
خريدارى از مالك رسمى  آقاى  عباس  كيلونتن     محرز گرديده است .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض �دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. م الف: 12915تاريخ انتشار نوبت اول: 93/12/7تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/12/23
محمد جوانمرد – رئيس  ثبت اسناد و امالك ناحيه  يك مشهد 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رســمى برابر راى شماره 139360306015005749هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك   تايباد  تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى   آقاى  عبدالحميد  يحيائى   فرزند  حاتم  بشماره شناسنامه  6418 صادره از   تايباد  در يك باب 
منزل به مساحت  159/30 متر مربع پالك 116 فرعى  از 251 اصلى  واقع در بخش 14 مشهد شهرستان  تايباد 
خريدارى  از محل قســمتى  از مالكيت  شــمس الدين  ســعيدى  مالك رســمى   محرز گرديده است .. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار 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 مراجع قضايى تقديم 
نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. م الف: 35تاريخ انتشار نوبت اول: 12/7تاريخ انتشار نوبت دوم:12/23
 مسلم چشمى – رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رســمى برابر راى شماره 139360306022002222هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  فريمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى  خانم  مريم كشــورى    فرزند ســيد جالل   بشــماره شناســنامه 655  صادره از فريمان  در يك 
باب خانه به  مســاحت 1500/30 متر مربع پالك  337 اصلى  واقع در بخش 5 خريدارى  از مالك   رســمى  آقاى 
رمضانعلى   دانا    محرز گرديده است .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشود 
در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار 
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 به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف: 233تاريخ انتشار نوبت اول: 12/7تاريخ 

انتشار نوبت دوم:12/21
 محمد رضا  رجايى مقدم – رئيس ثبت اسناد و امالك فريمان 

                          
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306015005744هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  تايباد تصرفات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضى  آقاى مهدى  صادقى     فرزند غالم عباس    بشــماره شناســنامه 1434  صادره از 
تايباد در يك  با ب منزل  به مســاحت  105 متر مربع  تمامت پالك 407 فرعى  از 257 اصلى  واقع در بخش 
14 مشهد  شهرستان تايباد  از محل تمامت  مالكيت مشاعى  خود متقاضى    محرز گرديده است .. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند ميتوانند 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 تســليم اعتراض �دادخواســت خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف: 52تاريخ انتشــار نوبت اول:93/12/7 تاريخ انتشــار نوبت 

دوم: 93/12/23
 مسلم چشمى – رئيس ثبت اسناد  و امالك  تايباد 

آگهى  ابالغ  دادخواست تجديد نظر خواهى 
 پيرو آگهى  هاى منتشره   قبلى  بدينوسيله  به آقاى  محمد جواد  سيبويه    مجهول المكان اعالم ميشود  
از دادنامه  شــماره  978-93 صادره از شــعبه  32 دادگاه عمومى  مشــهد توســط  آقاى   ابوالقاســم  ســاالر  
دبرزوئى    تقاضاى   تجديد نظر  خواهى شده  كه به علت  مجهول المكان بودن شما  مراتب در روزنامه درج  تا 
ظرف ده روز  از  تاريخ درج روزنامه   ضمن حضور در شــعبه  و اعالم آدرس كامل خود  نســخه ثانى دادخواست    
تجديد نظر خواهى را  دريافت  و پاسخ آن را نيز دريافت نماييد پس از گذشت مهلت فوق   ساير اقدامات  به 

عمل خواهد آمد .م الف: 12861 تاريخ انتشار:93/12/7
مدير دفتر شعبه  32  دادگاه عمومى  مشهد 

آگهى  ابالغ  دادخواست تجديد نظر خواهى 
 پيرو آگهى  هاى منتشره   قبلى  بدينوسيله  به زهرا نوربخش    مجهول المكان اعالم ميشود  از دادنامه  
شماره  757-93 صادره از شعبه  32 دادگاه عمومى  مشهد توسط  آقاى  سيد  محمد رضا حسينى  شيعى امامى 
حجازى   تقاضاى   تجديد نظر  خواهى شــده  كه به علت  مجهول المكان بودن شــما  مراتب در روزنامه درج  تا 
ظرف ده روز  از  تاريخ درج روزنامه   ضمن حضور در شــعبه  و اعالم آدرس كامل خود  نســخه ثانى دادخواست    
تجديد نظر خواهى را  دريافت  و پاسخ آن را نيز دريافت نماييد پس از گذشت مهلت فوق   ساير اقدامات  به 

عمل خواهد آمد .م الف: 12864 تاريخ انتشار:93/12/7
مدير دفتر شعبه  32  دادگاه عمومى  مشهد 

آگهى دعوت به افراز 
با عنايت به  اينكه  آقاى احمد  فدائى  نيا  فرزند  محمد حسين  درخواست افراز  سهمى مشاعى  خود از 
پالك 958- اصلى  بخش يك  كاشــمر  را  از اين اداره  نموده اســت  بدين منظور  نماينده و نقشــه بردار  اين 
اداره  در ساعت  10 صبح  سه شنبه  مورخه 93/12/12 در محل وقوع  ملك  واقع در خيابان  سلمان فارسى  
-  روبروى درب  فرعى  تكيه  على اكبرى  حضور خواهند  يافت   لذا بدينوسيله  از كليه مالكين  مشاعى پالك 
فوق دعوت بعمل  آمده  در ساعت  و تاريخ مقرر در محل حضور  داشته باشند  تا عمليات افرازى  با حضورآنان  
انجام شود  بديهى است  عدم حضور مالكين  مشاعى  مانع عمليات  افراز  نخواهد  شد. م الف: 23163 تاريخ 

انتشار: 93/12/7
 على امينى  - رئيس ثبت اسناد و امالك كاشمر 

آگهى احضار متهم
در پرونــده كالســه 9309988404300564 آقاى ياور برارى فرزند على محمد متهم اســت به فروش 
مــواد مخدر از نوع ترياك به ميزان 9 گرم، به واســطه معلوم نبــودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 115 و 
180 قانون آيين دادرســى در امور كيفرى مصوب 78 حســب دستور دادرس دادگاه انقالب روانسر مراتب در 
روزنامه با هزينه دادگسترى در تاريخ 1394/1/26 ساعت 08:00 صبح جهت رسيدگى در اين شعبه حاض و 

از اتهام انتسابى دفاع و در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل خواهد آمد. 
 مدير دفتر دادگاه انقالب اسالمى شهرستان روانسر

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد گودرزى داراى شناســنامه شــماره 1061 به شــرح دادخواست به كالســه 114/8/93 اين 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غالمحسين گودرزى بشناسنامه 
3 در تاريخ 1393/7/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
اشرف حسينى ش ش 20 فرزند سيدغالمرضا صادره از بروجرد همسر متوفى 2- محمد گودرزى ش ش 1061 
فرزند غالمحســين صادره از اهواز فرزند متوفى 3- مريم گودرزى ش ش 2053 فرزند غالمحســين صادره از 
اهــواز فرزنــد متوفى 4- معصومــه گودرزى ش ش 130 فرزند غالمحســين صادره از بروجــرد فرزند متوفى 
5- مهــرى گودرزى ش ش 1061 فرزند غالمحســين صــادره از بروجرد فرزند متوفى، ضمن انجام تشــريفات 
قانونى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از شادروان در 

اختيارش باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم شــيرين حمزه لو بياتانى داراى شناسنامه شماره 212 به شــرح دادخواست به كالسه 138/8/93 
اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حشمت اله حمزه لو بياتانى 
بشــماره شناســنامه 221 در تاريخ 93/11/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- شــيرين حمزه لو بيابانى ش ش 212 فرزند حشــمت اله صادره از بروجرد فرزند متوفى 
2- داريوش حمزه لو ش ش 145 فرزند حشــمت اله صادره از بروجرد فرزند متوفى. ضمن انجام تشــريفات 
قانونى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از شادروان در 

اختيارش باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى سميه جانبرار گنجى به شماره شناسنامه 117 به شرح دادخواست به كالسه 176/93 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان موســى محمدقلى بشماره شناسنامه 
892 در تاريــخ 93/10/13 در اقامتــگاه دائمــي خود بدرود زندگي گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- ســميه جانبرارى گنجى فرزند جانبرار بــه ش ش 117 صادره از بابل همســر متوفى (متقاضى) 
2- ابوالفضل محمدقلى فرزند موســى به ش ش 0430330091 صادره از دماوند پســر متوفى 3- حســين 
محمدقلى فرزند موســى به ش ش 6-043025351 صادره از دماوند پســر متوفى 4- زهرا محمدقلى فرزند 
موســى به ش ش 0430018405 صادره از دماوند دختر متوفى 5- كبرى محمدقلى فرزند حســين به ش ش 
441 صادره از دماوند مادر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه 
آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/2217
قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

متن آگهى
خواهان/ خواهان ها عبدالحســين ريزه وندى دادخواســتى به طرفيت خوانده/ خواندگان سياوش سيفى 
به خواســته مطالبه وجه بابت ... تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رســيدگى به 
شــعبه 6 دادگاه عمومى (حقوقى) شهرســتان كرمانشــاه واقع در كرمانشــاه بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 
9309988310600512 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/02/20 و ســاعت 08/30تعيين شده 
اســت. بــه علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى 
دادگاه هــاى عمومــى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/7849
منشى شعبه ششم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان كرمانشاه

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم مليحه باقرى زاده داراى شناســنامه شــماره 181 كرج به شــرح دادخواست به كالسه 255/3/93  
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان على اكبر على يارى به 
شناســنامه شــماره 235 در تاريــخ 1390/6/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1- زهرا آذرشــب فرزند الياس ش ش 2199 متولد 1350/1/2 همســر متوفى 
2-  مليحــه باقــرى زاده فرزند محمدحســين ش ش 181 متولد 1341/2/6 همســر متوفــى 3- رامين على 
يارى فرزند على اكبر ش ش 0311872476 متولد 1375/5/23 پســر متوفى 4- عليرضا على يارى فرزند 
علــى اكبــر ش ش 0312259069 متولد 1379/9/14 پســر متوفــى 5- مهديه على يــارى فرزند على اكبر 
ش ش 13488 متولــد 1367/2/24 دختــر متوفى 6- مهدى على يارى فرزند علــى اكبر ش ش 575 متولد 
1363/11/5 پســر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/17705
رئيس شعبه سوم شوراى حل اختالف كرج

متن آگهى احضار متهم (مربوط به دادسرا و نيز دادگاه در فرض عدم وجود كيفرخواست)
شــماره بايگانى: 930407- نظر به اينكه آقايان 1- افشين مظفرى فرزند حشمت اله 2- محمد عليزاده 
فرزند ابراهيم 3- اكبر خانى فرزند صادق در پرونده كالســه 9309986313300390 شعبه سوم بازپرسى 
دادســراى عمومى وانقالب آبادان باتهام جعل و اســتفاده از ســند مجعول و كالهبردارى موضوع شــكايت آقاى 
اسكندر ابراهيمى تحت تعقيب قرار گرفته است و ابالغ احضاريه بعلت نامعلوم بودن محل اقامت ايشان ممكن 
نگرديــده اســت با عنايت بــه مجهول المكان بودن متهــم و در اجراى مقررات ماده 115 قانون آئين دادرســى 
دادگاههــاى عمومــى و انقالب در امور كيفرى بــه نامبرده ابالغ مى گردد تا در موعد مقــرر ظرف يك ماه پس از 
انتشــار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتســابى در اين شــعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور، 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/815
مدير دفتر شعبه سوم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان آبادان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى شــكراله نصراللهى داراى شــماره شناسنامه 528 به شرح دادخواســت به كالسه 142/8/93 اين 
دادگاه درخواســت گواهــى حصــر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان وحيد نصرالهى به شــماره 
شناســنامه 4120340511 در تاريــخ 1393/9/7 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته و ورثه حين 
فوت مرحوم منحصر است به: 1- شكراله نصراللهى فرزند ماشااله ش ش 528 پدر متوفى صادره از بروجرد. 
ضمــن انجام تشــريفات قانونى درخواســت مزبــور در يك نوبت آگهى مى نمايد. هر كســى اعتــراض دارد و يا 
وصيتنامه از شــادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

متن آگهى 
خواهان ســكينه بوعذار دادخواســتى به طرفيت خوانده ســيد صالح موســوى طاهرى به خواسته طالق به 
درخواســت زوجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان خرمشــهر نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 2 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان خرمشهر واقع در استان خوزستان شهرستان خرمشهر خيابان 40 مترى سايت ادارى 
دادگسترى شهرستان خرمشهر ارجاع و به كالسه 9309986141201022 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1394/01/18 و ساعت 09:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه به 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. م الف/9/1225
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان خرمشهر 

متن آگهى
پرونده كالسه: 9300099- آقاى شيرزاد اميدى اميرآبادى به اتهام ايراد توهين و ايراد تهديد مالى هر دو از 
طريق تلفن و تخريب زمين چمن فوتبال تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز 
ماده 115 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1378 مراتب در روزنامه آگهى 
متهم ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشــر آگهى در شــعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر 
حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل مى آيد. 
 داديار دادسراى عمومى و انقالب روانسر

متن آگهى
پرونده كالسه: 9300231- آقاى برومند دلشادى خورنه فرزند مراد به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول 
و تحصيل مال از طريق نامشروع تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 
115 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1378 مراتب در روزنامه آگهى متهم 
ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهى در شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر حاضر و از 

اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل مى آيد. 
 داديار دادسراى عمومى و انقالب روانسر

متن آگهى
در پرونــده كالســه: 9309988404800581- آقاى افشــين ميرگســاوى فرزند... بــه اتهام تهديد و 
فحاشــى از طريق تلفن همراه موضوع شكايت لطيف احمدى تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامــت نامبرده به تجويز ماده 115 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور كيفرى مصوب 
78 و حسب دستور بازپرس محترم مراتب در روزنامه آگهى متهمان اعالم كه ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر 
آگهى در شــعبه بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل مى آيد. 
 مدير دفتر شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/28 
به آقايان 1- مختاراميرى 2- يزدان احمدى 3- ميثم الماســى 4- احسان رفيعى 5- مرتضى پناهى 6- هيبت 
نظــرى 7- حجــت صيادى 8- حميدرضا نوبهــار 9- احد صفرى 10- ميرولى كريمى 11- پدرام رســواره 12- 
برومند 13- احســان صيدى 14- محمد صيدى 15- فرمان صفرى 16- جالل باباجانى 17- ســاده ميرالماسى 
كه در پرونده كالسه 930928 جزايى به اتهام سرقت تعزيرى و خريد مال مسروقه تحت تعقيب مى باشد ابالغ 
مى گردد كه ظرف يك هفته پس از نشــر اين آگهى با در دســت داشتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد 

مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/7530
منشى شعبه 112 دادگاه جزايى كرمانشاه

آگهى احضار متهم 
در پرونده كالســه: 9309988404800528- آقاى على شــاه مرادى فرزند روح اله به اتهام مزاحمت 
تلفنى و تهديد ناموســى و جانى و فحاشــى از طريق تلفن همراه موضوع شكايت احسان رحيمى تحت تعقيب مى 
باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 115 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور كيفرى مصوب 78 و حســب دســتور بازپرس محترم مراتب در روزنامه آگهى متهمان اعالم كه 
ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهى در شعبه بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر حاضر و 

از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل مى آيد. 
 مدير دفتر شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر

آگهــى تغييــرات شــركت زريــن ســنگ ســنه شــركت بامســئوليت محدودبه شــماره ثبــت9422 وشناســه 
ملى10610127409 

به استنادصورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مورخ1393/10/10 تصميمات ذيل اتخاذشد:شــركت 
مذكوردرتاريــخ فــو منحــل اعــالم گرديدوآقاى عطــااهللا محمدى بــه شــماره ملــى 3720064328 به آدرس 
سنندج،مجتمع تجارى كردســتان، طبقه دوم، واحد285 كدپستى6617745339 به سمت مديرتصفه انتخاب 

شد. م/الف:4977
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كردستان مرجع ثبت شركت هاوموسسات غيرتجارى سنندج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
حســب كيفرخواست صادره دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد آقاى مهدى عطايى داير بر بزه شروع به 
ســرقت اتوميل اســپورتيج و ايراد ضرب و جرح عمدى تحت تعقيب مى باشد ، چون نامبرده فعال مجهول المكان 
مى باشــد لذا وفق ماده 180 قانون آيين دادرســى كيفرى وقت رســيدگى 94/1/15 ســاعت 9صبح ازطريق 
انتشــار آگهى به نامبرده موصوف ابالغ مى گردد تا جهت رســيدگى درموعد مقرر در جلســه دادگاه شعبه 101 

محمودآباد حاضر شود كه نتيجه عدم حضور سبب اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
شعبه 101 دادگاه جزايى محمودآباد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
حســب كيفرخواست صادره دادســراى عمومى و انقالب محمودآباد آقاى ميالد رجبى داير بر بزه شروع به 
ســرقت اتوميل اســپورتيج و ايراد ضرب و جرح عمدى تحت تعقيب مى باشد ، چون نامبرده فعال مجهول المكان 
مى باشــد لذا وفق ماده 180 قانون آيين دادرســى كيفرى وقت رســيدگى 94/1/15 ســاعت 9صبح ازطريق 
انتشــار آگهى به نامبرده موصوف ابالغ مى گردد تا جهت رســيدگى درموعد مقرر در جلســه دادگاه شعبه 101 

محمودآباد حاضر شود كه نتيجه عدم حضور سبب اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
شعبه 101 دادگاه جزايى محمودآباد

 
آگهى حصر وراثت

آقاى مجيد سورچى جويبارى ف برومند به شرح درخواستى كه به شماره 408/93 اين شورا ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان برومند فرزند قربانعلى ش ش 
22 صــادره از جويبــار درتاريخ 85/2/13 در اقامتگاه دائمى خود شهرســتان جويبار بدرود زندگى گفته ورثه 
حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1-رعنا رنجبر ش ملى 5829107902 همســر متوفى2-محســن 
ســورچى جويبارى ش ملى 5829163241 پسرمتوفى3-مسعود ســورچى جويبارى ش ملى 5829055449 
پســرمتوفى4-مجيد سورچى ش ملى 5829914344 پسرمتوفى5-مجتبى سورچى ش ملى 2150003333 
پسرمتوفى6-محبوبه سورچى ش ملى 5829035197 دختر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهــى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى 

نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه هفتم شوراى حل اختالف جويبار

آگهى حصر وراثت
آقاى رحمت اله ســلطان تويه ش ش2110 به شرح دادخواســت به كالسه 93/3004/ش از اين شورا 
درخواســت گواهــى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان فخرى الســادات ســادات نژاد ش 
ش 537 درتاريــخ 93/11/4 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگــى گفته كه ورثه حين الفــوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1-متقاضى(همســر متوفى)2-مهــدى ش ش 1170 پسرمتوفى3-عســكرى ش ش6864 
پسرمتوفى4- محمد ش ش 5419 پسرمتوفى5-فاطمه ش ش 262 دختر متوفى6- عطيه ش ش740 دختر 
متوفى همگى سلطان تويه فرزند رحمت اله صادره از سارى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف 
حوزه اول شوراى حل اختالف سارى 

آگهى حصر وراثت
خانــم خديجه يوســف پور وســطى كاليى ش ش 2582 به شــرح دادخواســت به كالســه93/2971/ش از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان رجبعلى پيرائى ش ش 198 
درتاريخ 93/11/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-
متقاضى(همسرمتوفى)2-فاطمه ش ش 1691 دخترمتوفى3-على ش ش 2080902822 پسرمتوفى4-عاطفه 
ش ش 790 دخترمتوفى5-زينب ش ش 31 دخترمتوفى6-عادله ش ش 2080431668 دخترمتوفى7-الهه ش 
ش 2080822381 دخترمتوفى همگى پيرائى فرزند رجبعلى صادره از ســارى 7-على اصغر پيرائى ف كريم ش 
ش445 صادره از دامغان پدرمتوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف 
 حوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى وقت رسيدگى دادخواست و ضمائم
وقت رسيدگى: دوشنبه 94/1/17 ساعت 12 كالسه پرونده:9309981984100828 بايگانى:930889 
خواهان:حسين قاسمى ف رمضانعلى سورك خوانده:نيلوفر كامران ف فرامرز مجهول المكان خواسته: طالق خواهان 
دادخواستى به طرفيت خوانده فوق تسليم دادگاه عمومى مياندرود نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول ارجاع و 
وقت رسيدگى تعيين شده، به علت مجهول المكان بودن خوانده ،به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
ازتاريخ نشر آگهى ظرف مهلت فوق به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقررباال جهت رسيدگى حضور بهم رساند . بديهى است در صورت عدم حضور در 

جلسه دادرسى دادگاه غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ مى نمايد.م/الف317
شعبه اول حقوقى دادگاه عمومى حقوقى مياندرود

تاسيس شركت   سهامى خاص پويان  محاسب  پيشرو خراسان  در تاريخ 1393/12/02 به شماره ثبت  53834 
به شناسه ملى 14004747705 ثبت و  امضا  ذيل دفاتر  تكميل گرديده كه خالصه آن  به شرح زير  جهت اطالع 

عموم  آگهى ميگردد.
-موضوع شــركت: 1- انجام كليه  خدمات  مديريت  و حســابدارى 2- پياده سازى  و استقرار  نرم افزارهاى  
عملياتى  در زمينه حسابدارى 3- بازرسى  قانونى  و تهيه گزارشات   توجيه افزايش  سرمايه4- برگزارى  همايش 
مرتبط  با  حرفه  حســابدارى  5- خدمات  پشــتيبانى  قابل واگذارى  به بخش خصوصى  پس از اخذ  مجوزهاى الزم  
اعم  از تنظيفات  اماكن رفتو روب معابر شهرى  تهيه  تامين  طبخ توزيع  غذا, تايپ و تكثير , خدمات نظافتى  اپراتورى  
تلفن طراحى  اجرا و نگهدارى  فضاى سبز  , پاكسازى  محيط و زيبا  سازى  6- تجارت  كليه كاالهاى  مجاز 7- فعاليت  
در زمينــه تجــارت  زمينى ,هوايى , دريايى ,خريد و فروش  و حق العمل كارى كاالها , واردات و صادرات و انجام كليه  
امور و مراحل  مربوط  به ثبت سفارش  ,امور گمركى  ترخيص  كاال پس از  اخذ مجوزهاى الزم 8- اخذ وام و تسهيالت 
بانكى از كليه بانكهاى  دولتى  و خصوصى  جهت شركت 9- عقد قرارداد  با  كليه اشخاص  حقيقى وحقوقى  در رابطه  
با موضوع شــركت 10- شــركت در مناقصه ها و مزايده هاى دولتى  11- اخذ و اعطاى  نمايندگى در داخل و  خارج  
از كشــور  پس از اخذ  مجوزهاى الزم  و ثبت موضوع  فعاليات مذكور  به منزله  اخذ و صدور  پروانه فعاليت  نمى 
باشد.- مدت شركت: از تاريخ ثبت  به مدت نامحدود -  مركز اصلى شركت: انتهاى بلوار  وكيل آباد  مجتمع پرديس  
فاز 2- سرمايه شركت: مبلغ 1000000 ريال منقسم به 100 سهم  10000 ريالى  كه تعداد  100 سهم  با نام و 0 
سهم آن بى نام  ميباشد  كه مبلغ  1000000 ريال  توسط موسسين  طى گواهى  بانكى شماره  9/2800/291 مورخ  
93/10/04 نزد بانك صادرات شعبه  چهار راه معلم  پرداخت گرديده است .-اولين مديران شركت: 1- مسعود  
رجائى  به ســمت مدير عامل  و عضو هيات مديره 2- فريبا  باســتانى به ســمت نايب  رئيس  هيئت مديره 3- رضا  
فتوتى  به سمت  رئيس هيئت مديره به مدت دو سال  انتخاب  گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد   
بهادار و تعهدآور  شركت با امضاى  مسعود رجائى  مدير عامل  همراه با مهر شركت   معتبر است.- اختيارات مدير 
عامل: طبق اساسنامه – بازرس اصلى و على البدل: خانم فهيمه  سادات هاشمى  به شماره ملى  5730012322 به 
عنوان  بازرس اصلى – آقاى محمد  رجائى  به شماره ملى 0901747025 به  عنوان  بازرس على البدل  براى مدت 
يك  سســال مالى  انتخاب گرديدند. روزنامه خراســان جهت درج آگهى هاى  شركت  تعيين  گرديد.م الف: 12759 

تاريخ انتشار:93/12/7
 اداره كل  ثبت اسناد و امالك  استان خراسان رضوى – 

مرجع ثبت شركتها و موسسات  غير  تجارى مشهد

تاســيس شــركت سهامى خاص  گروه طراحى  معمارى  و شهرسازى  فرازيست  سپهر  در تاريخ 1393/12/03 
به شماره ثبت  53849 به شناسه ملى 14004751421 

ثبــت و امضــا  ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن   به شــرح زير   جهت اطالع  عموم آگهى ميگردد.- 
موضوع شركت:  طراحى .محاسبه ونظارت  و اجراى پروژه هاى  ساختمانى  و تاسيساتى  و نيز واردات و صادرات  
مصــاح ســاختمانى  و ماشــين آالت  مربوطه و هر گونــه  فعاليت در رابطه  با طرح هاى عمرانى  در رشــته  ابنيه   
راهســازى و شهرســازى  و طراحى و اجراى پاركها و فضاى ســبز  و طراحى و اجراى  شبكه هاى آب و فاضالب  و 
همچنين  عقد قررداد  با شركتهاى  داخلى و خارجى  و فعاليت هاى مجاز  در رابطه  با موضوع شركت  .ساختمان  
.پيمانكارى  مربوط به  ســاخت  ســاختمان ها و ابنيه اعم از چوبى . آجرى ,ســنگى .بتنى  ,فلزى  آب: پيمانكارى  
مربوط به بندها  و سدها  و ساختمان نيروگاه آبى  , سازه هاى  هيدروليكى  و تونل هاى  آب , مخازن آب و شبكه  
هاى توزيع آب , جمع آورى  و انتقال  فاضالب  , كانال هاى  انتقال  آب و  شــبكه هاى  آبيارى  و زهكشــى , ســازه 
هاى  هيدورليكى  و تونل هاى  آب , مخازن آب و شبكه  هاى توزيع آب , جمع آورى و انتقال  فاضالب , كانال هاى  
انتقال  آ بو شــبكه هاى  آبيارى  و زهكشــى  , ســازه ههاى  دريايى و ساحلى  , احداث  حوضچهه ها و استخر هاى  
پرورش و تكثير  آبزيان  و عملپات  ساختمانى  ( سيويل) تصفيه خانه هاى  آب و فاضالب   تجارت: كليه فعاليت 
هــاى  تجــارى و بازرگانــى  مجاز داخلى و  خارجى تجــارت  كليه  كاالهاى مجاز , فعاليــت در زمينه  تجارت  زمينى  
هوايــى دريايــى  ,خريد و فروش  و توزيع و پخش  و حق العمــل كارى  كاالها  واردات و صادرات ونگهدارى كاال 
و انجام  كليه امور  و مراحل  مربوط  به ثبت   ســفارش  , امور گمركى , ترخيص كاال پس از اخذ  مجوزهاى الزم  
عقد قرارداد  با اشــخاص حقيقى و حقوقى  ايجاد شــعب و نمايندگى  در داخل و خارج  از كشــور  جهت شــركت 
اخذ وام و استفاده  از تسهيالت  بانكها  و موسسات  مالى و اعتبارى  شركت در مناقصات  و مزايدات دولتى  و  
خصوصى تهيه  و توليد  و توزيع و عرضه مصالح  ساختمانى – تجارت كليه كاالهاى مجاز  و حق العمل كارى  كاالها  
و واردات  و صــادرات  كليــه كاالهاى مجاز پــس از اخذ  مجوزهاى الزم  و ثبت موضوع  فعاليت مذكور  به منزله 
اخذ و صدور  پروانه فعاليت نمى باشد  .- مدت شركت:  از تاريخ ثبت به مدت  نامحدود- مركز اصلى شركت:  
مشــهد ملك آباد  خيابان فرهاد  فرهاد 7 پالك 67 – ســرمايه شــركت: مبلغ 1000000 ريال منقسم به  100 
ســهم  10000 ريالى كه تعداد  100 ســهم  با نام و 01 ســهم  ســهم آن بى  نام ميباشد  كه مبلغ 1000000 
ريال  توسط موسسين  طى گواهى بانكى  شماره 752 مورخ  93/10/30 نزد بانك اقتصاد  نوين شعبه  سجاد 
پرداخت گرديده اســت. – اولين مديران شــركت : 1- نوشين  دبيريان  به سمت عضو  هيئت مديره 2-  امير  
حســين دبيريان  به ســمت رئيس  هيئت مديره و مدير عامل3-  نغمه دبيريان  به  ســمت عضو هيئت مديره 
4- ســرور  علوى  به ســمت نايب  رئيس هيئت مديره به مدت دو سال  انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا:  
كليه اوراق  اوراق و اسناد بهادار  و تعهدآور شركت  با امضاى منفرد  امير حسين  دبيريان  مدير عامل همراه  
با مهر شــركت  معتبر اســت  اختيارات   مدير عامل: طبق اساسنامه -  بازرس اصلى و على البدل:  خانم فرزانه   
حســينى  به شــماره  ملى  0943468728 به عنوان بازرس  اصلى  -  خانم ســيمين منصف  به شــماره ملى  
0938405667 به عنوان بازرس  على البدل  براى مدت يك ســال  مالى انتخاب  گرديدند. روزنامه سياســت 

روز جهت درج آگهيهاى  شركت تعيين شد.م الف: 12925 تاريخ  انتشار:93/12/7
اداره كل  ثبت اسناد و امالك  استان خراسان رضوى – 

مرجع ثبت شركتها و موسسات  غير  تجارى مشهد

متن آگهى 
در پرونده كالسه 9309988404300643 آقاى اسماعيل مرادى فرزند صيداحمد به اتهام كالهبردارى 
موضوع شكايت رستگار بهرامى تحت تعقيب ميباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 
115 قانــون آييــن دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امــور كيفرى مصوب 1378 مراتــب در روزنامه 
آگهى متهم ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشــر آگهى در شــعبه دادستانى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 
روانســر حاضــر و از اتهام انتســابى دفاع و در صورت عدم حضــور در موعد مقرر رســيدگى و اظهار عقيده به 

عمل خواهد آمد. 
 مدير دفتر دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306003025133هيات اول موضوع قانون تعيين 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 ســيد  عبدالرضا  خدادادى     فرزند ســيد احمد    بشماره شناسنامه   
1190صادره از  مشــهد در  يك باب خانه به مســاحت  100 متر مربع پالك 16 اصلى  واقع در بخش 9 ناحيه 
يك  مفروز و مجزى شــده از  پالك  2012 فرعى از  16 اصلى  واقع در بلوار ميامى  4 چهار راه  اول پالك 16 
خريدارى از مالك رسمى  آقاى  عباس  كيلونتن     محرز گرديده است .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض �دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. م الف: 12915تاريخ انتشار نوبت اول: 93/12/7تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/12/23
محمد جوانمرد – رئيس  ثبت اسناد و امالك ناحيه  يك مشهد 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رســمى برابر راى شماره 139360306015005749هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك   تايباد  تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى   آقاى  عبدالحميد  يحيائى   فرزند  حاتم  بشماره شناسنامه  6418 صادره از   تايباد  در يك باب 
منزل به مساحت  159/30 متر مربع پالك 116 فرعى  از 251 اصلى  واقع در بخش 14 مشهد شهرستان  تايباد 
خريدارى  از محل قســمتى  از مالكيت  شــمس الدين  ســعيدى  مالك رســمى   محرز گرديده است .. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار 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 مراجع قضايى تقديم 
نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. م الف: 35تاريخ انتشار نوبت اول: 12/7تاريخ انتشار نوبت دوم:12/23
 مسلم چشمى – رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رســمى برابر راى شماره 139360306022002222هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  فريمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى  خانم  مريم كشــورى    فرزند ســيد جالل   بشــماره شناســنامه 655  صادره از فريمان  در يك 
باب خانه به  مســاحت 1500/30 متر مربع پالك  337 اصلى  واقع در بخش 5 خريدارى  از مالك   رســمى  آقاى 
رمضانعلى   دانا    محرز گرديده است .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشود 
در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار 
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 به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف: 233تاريخ انتشار نوبت اول: 12/7تاريخ 

انتشار نوبت دوم:12/21
 محمد رضا  رجايى مقدم – رئيس ثبت اسناد و امالك فريمان 

                          
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306015005744هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  تايباد تصرفات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضى  آقاى مهدى  صادقى     فرزند غالم عباس    بشــماره شناســنامه 1434  صادره از 
تايباد در يك  با ب منزل  به مســاحت  105 متر مربع  تمامت پالك 407 فرعى  از 257 اصلى  واقع در بخش 
14 مشهد  شهرستان تايباد  از محل تمامت  مالكيت مشاعى  خود متقاضى    محرز گرديده است .. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند ميتوانند 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 تســليم اعتراض �دادخواســت خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف: 52تاريخ انتشــار نوبت اول:93/12/7 تاريخ انتشــار نوبت 

دوم: 93/12/23
 مسلم چشمى – رئيس ثبت اسناد  و امالك  تايباد 

آگهى  ابالغ  دادخواست تجديد نظر خواهى 
 پيرو آگهى  هاى منتشره   قبلى  بدينوسيله  به آقاى  محمد جواد  سيبويه    مجهول المكان اعالم ميشود  
از دادنامه  شــماره  978-93 صادره از شــعبه  32 دادگاه عمومى  مشــهد توســط  آقاى   ابوالقاســم  ســاالر  
دبرزوئى    تقاضاى   تجديد نظر  خواهى شده  كه به علت  مجهول المكان بودن شما  مراتب در روزنامه درج  تا 
ظرف ده روز  از  تاريخ درج روزنامه   ضمن حضور در شــعبه  و اعالم آدرس كامل خود  نســخه ثانى دادخواست    
تجديد نظر خواهى را  دريافت  و پاسخ آن را نيز دريافت نماييد پس از گذشت مهلت فوق   ساير اقدامات  به 

عمل خواهد آمد .م الف: 12861 تاريخ انتشار:93/12/7
مدير دفتر شعبه  32  دادگاه عمومى  مشهد 

آگهى  ابالغ  دادخواست تجديد نظر خواهى 
 پيرو آگهى  هاى منتشره   قبلى  بدينوسيله  به زهرا نوربخش    مجهول المكان اعالم ميشود  از دادنامه  
شماره  757-93 صادره از شعبه  32 دادگاه عمومى  مشهد توسط  آقاى  سيد  محمد رضا حسينى  شيعى امامى 
حجازى   تقاضاى   تجديد نظر  خواهى شــده  كه به علت  مجهول المكان بودن شــما  مراتب در روزنامه درج  تا 
ظرف ده روز  از  تاريخ درج روزنامه   ضمن حضور در شــعبه  و اعالم آدرس كامل خود  نســخه ثانى دادخواست    
تجديد نظر خواهى را  دريافت  و پاسخ آن را نيز دريافت نماييد پس از گذشت مهلت فوق   ساير اقدامات  به 

عمل خواهد آمد .م الف: 12864 تاريخ انتشار:93/12/7
مدير دفتر شعبه  32  دادگاه عمومى  مشهد 

آگهى دعوت به افراز 
با عنايت به  اينكه  آقاى احمد  فدائى  نيا  فرزند  محمد حسين  درخواست افراز  سهمى مشاعى  خود از 
پالك 958- اصلى  بخش يك  كاشــمر  را  از اين اداره  نموده اســت  بدين منظور  نماينده و نقشــه بردار  اين 
اداره  در ساعت  10 صبح  سه شنبه  مورخه 93/12/12 در محل وقوع  ملك  واقع در خيابان  سلمان فارسى  
-  روبروى درب  فرعى  تكيه  على اكبرى  حضور خواهند  يافت   لذا بدينوسيله  از كليه مالكين  مشاعى پالك 
فوق دعوت بعمل  آمده  در ساعت  و تاريخ مقرر در محل حضور  داشته باشند  تا عمليات افرازى  با حضورآنان  
انجام شود  بديهى است  عدم حضور مالكين  مشاعى  مانع عمليات  افراز  نخواهد  شد. م الف: 23163 تاريخ 

انتشار: 93/12/7
 على امينى  - رئيس ثبت اسناد و امالك كاشمر 

آگهى احضار متهم
در پرونــده كالســه 9309988404300564 آقاى ياور برارى فرزند على محمد متهم اســت به فروش 
مــواد مخدر از نوع ترياك به ميزان 9 گرم، به واســطه معلوم نبــودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 115 و 
180 قانون آيين دادرســى در امور كيفرى مصوب 78 حســب دستور دادرس دادگاه انقالب روانسر مراتب در 
روزنامه با هزينه دادگسترى در تاريخ 1394/1/26 ساعت 08:00 صبح جهت رسيدگى در اين شعبه حاض و 

از اتهام انتسابى دفاع و در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل خواهد آمد. 
 مدير دفتر دادگاه انقالب اسالمى شهرستان روانسر

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد گودرزى داراى شناســنامه شــماره 1061 به شــرح دادخواست به كالســه 114/8/93 اين 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غالمحسين گودرزى بشناسنامه 
3 در تاريخ 1393/7/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
اشرف حسينى ش ش 20 فرزند سيدغالمرضا صادره از بروجرد همسر متوفى 2- محمد گودرزى ش ش 1061 
فرزند غالمحســين صادره از اهواز فرزند متوفى 3- مريم گودرزى ش ش 2053 فرزند غالمحســين صادره از 
اهــواز فرزنــد متوفى 4- معصومــه گودرزى ش ش 130 فرزند غالمحســين صادره از بروجــرد فرزند متوفى 
5- مهــرى گودرزى ش ش 1061 فرزند غالمحســين صــادره از بروجرد فرزند متوفى، ضمن انجام تشــريفات 
قانونى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از شادروان در 

اختيارش باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم شــيرين حمزه لو بياتانى داراى شناسنامه شماره 212 به شــرح دادخواست به كالسه 138/8/93 
اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حشمت اله حمزه لو بياتانى 
بشــماره شناســنامه 221 در تاريخ 93/11/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- شــيرين حمزه لو بيابانى ش ش 212 فرزند حشــمت اله صادره از بروجرد فرزند متوفى 
2- داريوش حمزه لو ش ش 145 فرزند حشــمت اله صادره از بروجرد فرزند متوفى. ضمن انجام تشــريفات 
قانونى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از شادروان در 

اختيارش باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى سميه جانبرار گنجى به شماره شناسنامه 117 به شرح دادخواست به كالسه 176/93 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان موســى محمدقلى بشماره شناسنامه 
892 در تاريــخ 93/10/13 در اقامتــگاه دائمــي خود بدرود زندگي گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- ســميه جانبرارى گنجى فرزند جانبرار بــه ش ش 117 صادره از بابل همســر متوفى (متقاضى) 
2- ابوالفضل محمدقلى فرزند موســى به ش ش 0430330091 صادره از دماوند پســر متوفى 3- حســين 
محمدقلى فرزند موســى به ش ش 6-043025351 صادره از دماوند پســر متوفى 4- زهرا محمدقلى فرزند 
موســى به ش ش 0430018405 صادره از دماوند دختر متوفى 5- كبرى محمدقلى فرزند حســين به ش ش 
441 صادره از دماوند مادر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه 
آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/2217
قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

متن آگهى
خواهان/ خواهان ها عبدالحســين ريزه وندى دادخواســتى به طرفيت خوانده/ خواندگان سياوش سيفى 
به خواســته مطالبه وجه بابت ... تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رســيدگى به 
شــعبه 6 دادگاه عمومى (حقوقى) شهرســتان كرمانشــاه واقع در كرمانشــاه بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 
9309988310600512 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/02/20 و ســاعت 08/30تعيين شده 
اســت. بــه علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى 
دادگاه هــاى عمومــى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/7849
منشى شعبه ششم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان كرمانشاه

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم مليحه باقرى زاده داراى شناســنامه شــماره 181 كرج به شــرح دادخواست به كالسه 255/3/93  
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان على اكبر على يارى به 
شناســنامه شــماره 235 در تاريــخ 1390/6/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1- زهرا آذرشــب فرزند الياس ش ش 2199 متولد 1350/1/2 همســر متوفى 
2-  مليحــه باقــرى زاده فرزند محمدحســين ش ش 181 متولد 1341/2/6 همســر متوفــى 3- رامين على 
يارى فرزند على اكبر ش ش 0311872476 متولد 1375/5/23 پســر متوفى 4- عليرضا على يارى فرزند 
علــى اكبــر ش ش 0312259069 متولد 1379/9/14 پســر متوفــى 5- مهديه على يــارى فرزند على اكبر 
ش ش 13488 متولــد 1367/2/24 دختــر متوفى 6- مهدى على يارى فرزند علــى اكبر ش ش 575 متولد 
1363/11/5 پســر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/17705
رئيس شعبه سوم شوراى حل اختالف كرج

متن آگهى احضار متهم (مربوط به دادسرا و نيز دادگاه در فرض عدم وجود كيفرخواست)
شــماره بايگانى: 930407- نظر به اينكه آقايان 1- افشين مظفرى فرزند حشمت اله 2- محمد عليزاده 
فرزند ابراهيم 3- اكبر خانى فرزند صادق در پرونده كالســه 9309986313300390 شعبه سوم بازپرسى 
دادســراى عمومى وانقالب آبادان باتهام جعل و اســتفاده از ســند مجعول و كالهبردارى موضوع شــكايت آقاى 
اسكندر ابراهيمى تحت تعقيب قرار گرفته است و ابالغ احضاريه بعلت نامعلوم بودن محل اقامت ايشان ممكن 
نگرديــده اســت با عنايت بــه مجهول المكان بودن متهــم و در اجراى مقررات ماده 115 قانون آئين دادرســى 
دادگاههــاى عمومــى و انقالب در امور كيفرى بــه نامبرده ابالغ مى گردد تا در موعد مقــرر ظرف يك ماه پس از 
انتشــار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتســابى در اين شــعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور، 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/815
مدير دفتر شعبه سوم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان آبادان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى شــكراله نصراللهى داراى شــماره شناسنامه 528 به شرح دادخواســت به كالسه 142/8/93 اين 
دادگاه درخواســت گواهــى حصــر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان وحيد نصرالهى به شــماره 
شناســنامه 4120340511 در تاريــخ 1393/9/7 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته و ورثه حين 
فوت مرحوم منحصر است به: 1- شكراله نصراللهى فرزند ماشااله ش ش 528 پدر متوفى صادره از بروجرد. 
ضمــن انجام تشــريفات قانونى درخواســت مزبــور در يك نوبت آگهى مى نمايد. هر كســى اعتــراض دارد و يا 
وصيتنامه از شــادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

متن آگهى 
خواهان ســكينه بوعذار دادخواســتى به طرفيت خوانده ســيد صالح موســوى طاهرى به خواسته طالق به 
درخواســت زوجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان خرمشــهر نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 2 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان خرمشهر واقع در استان خوزستان شهرستان خرمشهر خيابان 40 مترى سايت ادارى 
دادگسترى شهرستان خرمشهر ارجاع و به كالسه 9309986141201022 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1394/01/18 و ساعت 09:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه به 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. م الف/9/1225
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان خرمشهر 

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى توكل عزيزى داراى شــماره شناســنامه 620 به شرح دادخواست به كالسه 143/8/93 اين دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســعيد عزيزى به شــماره شناسنامه 
4120203107 در تاريــخ 1393/9/7 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته و ورثه حين فوت مرحوم 
منحصر اســت به: 1- ملوك ســروندى فرزند رضا ش ش 685 مادر متوفى صادره از بروجرد 2- توكل عزيزى 
فرزند محمديوســف ش ش 620 پدر متوفى صادره از بروجرد. ضمن انجام تشريفات قانونى درخواست مزبور 
در يك نوبت آگهى مى نمايد. هر كســى اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شــادروان در اختيارش باشــد در تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى محمد نصراللهى داراى شــماره شناســنامه 183 به شــرح دادخواســت به كالســه 144/8/93 اين 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســعيد نصراللهى به شــماره 
شناســنامه 1264 در تاريخ 1393/9/7 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين فوت مرحوم 
منحصر اســت به: 1- خورشــيد غالمى فرزند ابوالحســن ش ش 21394 همســر متوفى صادره از بروجرد 2- 
محمــد نصراللهــى فرزند ماشــاءاله ش ش 183 پدر متوفى صــادره از بروجرد 3- اكــرم نصراللهى فرزند عال 
ش ش 27 مــادر متوفــى صادره از بروجرد 4- ســارا نصراللهى فرزند ســعيد ش ش 4120620581 فرزند 
متوفــى صــادره از بروجرد 5- ســحر نصراللهى فرزند ســعيد ش ش 0024020567 فرزند متوفى صادره از 
بروجــرد 6- محمدرضــا نصراللهــى فرزند ســعيد ش ش 5-002402057 فرزند متوفى صــادره از بروجرد. 
ضمــن انجام تشــريفات قانونى درخواســت مزبــور در يك نوبت آگهى مى نمايد. هر كســى اعتــراض دارد و يا 
وصيتنامه از شــادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى كورش عوض پور داراي شناســنامه شماره 54/م صادره از بويراحمد به شرح دادخواست به كالسه 
930763 از شوراى حل اختالف درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نرگس 
دشــتى بشناسنامه 834 صادره از بويراحمد در تاريخ 1393/02/23 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- متقاضى باال با مشــخصات صدرالذكر همسر متوفى 2- سحر 
عــوض پــور بــه ش ش 4220361820 صادره از بويراحمــد 3- الهه عوض پور بــه ش ش 4220621156 
صــادره از بويراحمــد فرزندان اناث متوفــى 4- نزاكت زمانى به ش ش 139 صدره از ممســنى مادر متوفى و 
الغير. اينك با انجام تشــريفات قانوني درخواســت مزبور را يك نوبت آگهي مينمايد هركس اعتراض دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او مي باشــد در تاريخ نشــر آگهي ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
 رئيس شعبه 15 شوراى حل اختالف ياسوج

متن آگهى 
در پرونده كالســه 9309988404300692 آقاى عثمان محمدى معروف به ســوران فرزند كاكه عبداله به 
اتهام معاونت در سرقت مسلحانه در شب از طالفروشى و نيز حمل و نگهدارى كه دو نوع اسلحه جنگى كمرى و يك 
قبضه آن از نوع اسلحه جنگى كالشينكف تحت تعقيب مى باشند بواسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز 
ماده 115 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در اموركيفرى مصوب 1378 مراتب در روزنامه آگهى 
متهم ظرف 30 روز از تاريخ نشر آگهى در شعبه دادستانى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان روانسر حاضر و از 

اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده بعمل مى آيد. 
 مدير دفتر دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر

راى قاضى شورا
درپرونده كالسه 7/93/0262 شعبه هفتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس درخصوص دادخواست آقاى 
علــى مهرى به وكالــت از بانك مهر اقتصاد به مديريــت آقاى پيمان موحد به طرفيت آقايان1-يوســف جرجانى 
فرزند حلمت 2-آقاى عبدالرحمن قزلجه فرزند كوچ گلدى  به خواســته مطالبه مبلغ ســى و نه ميليون و يكصد 
و هشــتاد هزارريال با احتساب خسارت دادرسى ( منجمله حق الوكاله وكيل و تاخير تاديه) وكيل خواهان جهت 
اثبات دعوى خود به كپى برابر اصل يك فقره چك به شماره 8920232/252814 به تاريخ 93/5/12 به مبلغ 
چهل ميليون ريال از شــماره حســاب جارى 1583232 عهده بانك رفاه كارگران شعبه قابوس گنبدوگواهينامه 
عدم پرداخت بانك محال عليه به تاريخ 92/5/13 اســتناد نموده اســت، با عنايت به محتويات پرونده و نظر به 
اينكه خواندگان با وصف ابالغ به نحو قانونى در جلســه مقرر شــورا حضور نيافته، اليحه دفاعيه اى نيز ارســال 
ننمــوده انــد ودر مــا نحن فيه درجهت اثبات برائت ذمــه خويش دليلى ارائه نكرده اند و نيــز با توجه به اينكه 
مستند دعوى خواهان اگرچه ذاتا سند تجارى نيست اما بر اساس ماده 314 قانون تجارت از اوصاف و تضمينات 
اســناد تجارى برخورداراســت و وجود آن در يد خواهان داللت براشــتغال ذمه خوانده به خواهان دارد از اين 
رو شــعبه دعوى خواهان را وارد و ثابت تشــخيص و به اســتناد مــواد 313،314 و 249 قانون تجارت تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198،519و 522 از قانون آئين دادرســى مدنى حكم به محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ ســى و نه ميليون ويكصدوهشــتاد هزارريال بابت اصل خواسته وپرداخت 
مبلغ دويست وده هزار ريال بعنوان هزينه دادرسى له خواهان صادرواعالم مى نمايد.همچنين درخصوص حق 
الوكاله وكيل وخســارت تاخير تاديه، واحد اجراى احكام دادگســترى مكلف اســت با توجه به شاخص بهاء كاالها 
و خدمات  مصرفى بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران نســبت به احتســاب آن از تاريخ سررســيد چك مورخه 
92/5/12 لغايت زمان اجراى حكم اقدام، از خواندگان اخذ و له خواهان ايصال نمايد.حكم صادره غيابى بوده 
و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراين شــعبه و ســپس ظرف مدت بيست روز قابل تجدد 

نظر درمحاكم عمومى حقوقى گنبدكاووس مى باشد.
يوسفى–قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

راى قاضى شورا
درپرونده كالسه 6/93/0248 شعبه ششــم شوراى حل اختالف گنبدكاووس درخصوص دعوى خواهان 
بانك مهر با وكالت آقاى على مهرى فرزند جواد به طرفيت خواندگان1-محمود ناصرى فرزند ابراهيم 2-جميله 
حســينقلى پورفرزنــد رمضان 3-محمود شــهركى فرزند آقاجان به خواســته محكوميت تضامنــى خواندگان به 
پرداخت مبلغ -/39/600/000 ريال  ناشــى از صدوربخشــى از يك فقره چك به شــماره 2343/475553 
به تاريخ 92/5/30 به عهده بانك تجارت شــعبه امام خمينى بانضمام خســارت هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه تا يوم الوصول با توجه به مندرجات پرونده امرومالحظه مفاد دادخواســت تقديمى خواهان و مســتندات 
ابرازى وى نظر به اينكه دين خوانده درقبال خواهان با توجه به تصويرمصدق اصل يك فقره چك وگواهى عدم 
پرداخت از نظر شورا محرز بوده واينكه نامبردگان درقبال دعوى خواهان و مستندات تقديمى وى دفاع و ايراد 
موثر ومفيدى را بعمل نياورده و با عنايت به اينكه مســتند دعوى بعنوان ســند تجارى وسيله ى پرداخت بوده و 
وجود آن در يد دارنده ظهور در اشــتغال ذمه صادر كننده آن دارد و اينكه نامبردگان نســبت به عدم اشــتغال 
ذمــه خويش دليلى را ارائه واقامه نكرده و اصل فقهى وشــرعى اســتصحاب نيز برايــن امرداللت دارد عليهذا 
دعوى مشروحه از ناحيه ى خواهان وارد و ثابت تشخيص وبه استناد مواد 198،519،520و 522 ازقانون آئين 
دادرســى مدنى مصوب ســال 1379حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ -/39/600/000 
ريال بابت اصل خواســته وپرداخت مبلغ -/165/000 ريال  بابت هزينه دادرســى و نيز به پرداخت خسارات 
تاخير تاديه ازتاريخ سررســيد 92/5/30 تا زمان پرداخت آن براســاس شــاخص تورم ساليانه بانك مركزى له 
خواهــان صادرواعالم مى گردد. راى صادره براى خوانده رديف دوم وســوم غيابى ظرف مدت بيســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى دراين شــعبه و سپس ظرف مدت بيســت روزقابل تجديد نظرخواهى نزد محاكم عمومى 
حقوقى گنبدكاووس مى باشد. راى صادره براى خوانده رديف اول حضورى وظرف مدت بيست روز پس از ابالغ 

قابل تجديد نظرخواهى نزد محاكم عمومى و حقوقى گنبدكاووس مى باشد.
دبير شعبه ششم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

راى دادگاه
در پرونــده كالســه بايگانــى 930560 درخصوص دعــوى بانك مهراقتصــاد با وكالــت آقاى مهرى   
بطرفيــت خواندگان1-حســن جهانــى 2-محمود ناصــرى 3-عبدالناصــر ناصرى 4-على اكبــر ناصرى به 
خواســته مطالبه طلــب به مبلغ -/149/000/000 ريال به عالوه هزينه دادرســى و خســارت تاخير به 
اســتناد يك فقره چك به شــماره 483754 مورخ 93/3/24 عهده بانك كشــاورزى با عنايت به مجموع 
اوراق ومحتويات پرونده، مالحظه دادخواســت تقديمى ومســتندات ابرازى، مستنددعوى خواهان(چك) 
اگرچه ذاتا ســند تجارى نيست اما براســاس ماده 314 قانون تجارت ازاوصاف و تضيمنات اسناد تجارى 
برخوردار اســت و وجود آن دريد خواهان داللت براشــتغال ذمه خوانده بــه ميزان وجه مندرج درآن به 
خواهان دارد بنابه مراتب مذكور و نظر به اينكه خواندگان حاضر نشــده اليحه اى ارســال نداشــته اند و 
نظر به اينكه براســاس اصل فقهى اســتصحاب با اثبات دين اصل بر بقاى آن مى باشــد و در مانحن فيه 
خواندگان درجهت اثبات برائت ذمه خويش دليلى ارائه و اقامه نكرده اند ازاينرو دادگاه دعوى خواهان 
را وارد وثابــت تشــخيص وبه اســتناد 313،314 و249 قانون تجــارت تبصره الحاقى بــه ماده2 قانون 
صدورچــك وماده واحده استفســاريه آن مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام ومــواد198،519و522 
قانون آئين دادرســى مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ -/149/000/000 
ريال بابت اصل خواســته و -/5/505/000 ريال بابت هزينه دادرســى وحق الوكاله وكيل وفق تعرفه 
وهمچنين الزام آنان به پرداخت خسارت تاخيردر تاديه دين از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان پرداخت 
آن براساس تغييرشاخص تورم اعالمى از سوى بانك مركزى له خواهان صادرواعالم مى دارد راى صادره 
غيابــى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراين شــعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديد 

نظر خواهى در محاكم تجديد نظر استان گلستان مى باشد.  
 يوسفى- رئيس شعبه  سوم   دادگاه  حقوقى گنبدكاووس

مزايده نوبت اول
درپرونده كالســه 93/1327 اجراى احكام مدنى اين دادگســترى محكوم عليه آقاى محمد كاسبى 
محكوم است به پرداخت مبلغ -/22/000/000 ريال بابت اصل خواسته و نيز پرداخت خسارت تاخير 
تاديه مبلغ موصوف درحق محكوم له آقاى ادريس توغدرى و پرداخت -/1/600/000 ريال بابت هزينه 
اجرا درحق دولت كه درقبال آن لباس و شــلوار بچه گانه در ســايزهاى 40و 45 توقيف گرديده است كه 
از طريق مزايده حضورى بشرح ذيل به فروش مى رسد.1-حسب نظريه كارشناسى مورد مزايده به مبلغ 
/41/800/000 ريال ارزيابى گرديده اســت.2-مزايده از مبلغ اعالمى كارشناسى شروع و به باالترين 
قيمت پيشــنهادى فروخته مى شود.3-موعد مزايده روز دوشــنبه مورخه 1393/12/25 ساعت 9 الى 
10 صبح مى باشــد.4-مكان مزايده دراجراى احكام مدنى دادگســترى شهرستان گنبدكاووس مى باشد 
5-متقاضيــان مى توانند پنج روز قبل ازمزايده ازاموال مورد مزايده ديدن نمايند.6-اين آگهى فقط در 
يك نوبت منتشــرمى گردد.7-مزايده مذكور براى نوبت اول تشــكيل مى گردد.8-برنده مزايده مكلف 
است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع والباقى را درمهلت 
يــك ماه به حســاب مذكور واريــز و فيش آنرا ارايه نمايند درغيراين صــورت مبلغ واريزى از وى در حق 

دولت ضبط مى گردد9- به همراه داشتن كارت شناسايى براى متقاضيان الزامى است. 
 مدير اجراى احكام مدنى  دادگسترى گنبدكاووس 

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى عبداله غالمى داراى شــماره شناسنامه 54733 به شــرح دادخواست به كالسه 141/8/93 
ايــن دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمود غالمى به 
شــماره شناســنامه 4120391345 در تاريخ 1393/9/7 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته 
و ورثــه حيــن فوت مرحوم منحصر اســت به: 1- ســاره عبدى پــور فرزند آيت الــه ش ش 1 صادره از 
بروجــرد مادر متوفى 2- عبداله غالمى فرزند غالمحســن ش ش 54733 صادره از بروجرد پدر متوفى. 
ضمن انجام تشــريفات قانونى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى نمايد. هر كســى اعتراض دارد و 
يا وصيتنامه از شــادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

آگهى ابالغ وقت دادرسى
حســب اعــالم و شــكايت ابوالفضــل كرمــى طاهر عليــه داود بخشــى فرزنــد معصومعلــى كه فعال 
مجهول المكان و متوارى مى باشــد به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدى با چاقو در پرونده كالسه 931037 
شعبه 105 دادگاه جزائى همدان تحت تعقيب است و پرونده در جريان رسيدگى بوده و وقت رسيدگى 
براى مورخه 1394/02/16 ســاعت 10/30 صبح تعيين گرديده اســت لذا به علت متوارى بودن متهم 
مســتنداً به ماده 180 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج آگهى مى گردد تا متهم در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و 
دفاع ازخود در اين دادگاه حاضر شــود در غير اين صورت دادگاه غياباً رســيدگى و حكم مقتضى را صادر 

خواهد كرد.
مدير دفتر شعبه 105 محاكم جزايى همدان

مزايده نوبت اول
درپرونده كالســه 93/1425 اجراى احكام مدنى اين دادگســترى محكوم عليه آقاى فرزاد كاسبى 
محكوم است به پرداخت مبلغ -/17/655/512 ريال بابت اصل خواسته و نيز پرداخت خسارت تاخير 
تاديــه مبلــغ موصوف درحق محكوم له آقاى ســبحان بردى چــورى و پرداخــت -/882/775 ريال بابت 
هزينه اجرا درحق دولت كه درقبال آن 1-لباس ســارافونى زنانه در رنگهاى مختلف 2- شــلوار بچه گانه 
در رنگهاى سفيد،ســرخ و آبى توقيف گرديده اســت كه از طريق مزايده حضورى بشــرح ذيل به فروش 
مى رسد.1-حسب نظريه كارشناسى مورد مزايده به مبلغ جمعا" /12/900/000 ريال ارزيابى گرديده 
اســت.2-مزايده از مبلغ اعالمى كارشناسى شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته مى شود.3-
موعــد مزايده روز يكشــنبه مورخه 1393/12/17 ســاعت 9 الى 10 صبح مى باشــد.4-مكان مزايده 
دراجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى باشد 5-متقاضيان مى توانند پنج روز قبل 
ازمزايده ازاموال مورد مزايده ديدن نمايند.6-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشــرمى گردد.7-مزايده 
مذكور براى نوبت اول تشــكيل مى گردد.8-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش 
را فى المجلس به صندوق دادگســترى توديع والباقى را درمهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش 
آنرا ارايه نمايند درغيراين صورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط مى گردد9- به همراه داشــتن 

كارت شناسايى براى متقاضيان الزامى است. 
 مدير اجراى احكام مدنى  دادگسترى گنبدكاووس 

آگهى تعيين داور به خوانده مجهول المكان 
بدينوســيله بــه آقــاى حجت اله كلوندى فرزند عيســى كه حســب اعالم همســرش به نــام طاهره 
ســتاره فرزنــد غالمعلــى مجهــول المــكان مى  باشــد ابالغ مى شــود نظــر به اينكــه در پرونده كالســه 
9309988311201317 اين شــعبه با توجه به ماده واحده قانون اصالح مقررات طالق قرار ارجاع امر 
به داورى صادر گرديده است لذا مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى مى شود تا جهت حل و فصل اختالف 
خانوادگــى فــى مابين ظرف هفت روز پس از انتشــار آگهى با مراجعه به دفتر شــعبه 12 دادگاه خانواده 
كرمانشــاه و مالحظه پرونده فوق نسبت به معرفى يك نفر داور از اقارب خود كه واجد شرايط داور باشد 
با در دســت داشتن شناســنامه به اين دادگاه اقدام نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت مقرر 

دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور خواهد نمود. م الف/12/8010
مدير دفتر شعبه دوازده دادگاه عمومى كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان محمود رئيســى رندى فرزند على دادخواســتى به خواســته اســترداد چك شــماره 
785430- 93/12/28 بانك ملى مركزى به طرفيت على رضا نوروزى به مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشان 
تقديــم كه پس از ارجاع به شــعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف به كالســه 781/93 ثبــت و براى تاريخ 
94/1/18 ســاعت 5 وقت رســيدگى تعيين گرديــده از آنجا كه خوانده فوق الذكــر مجهول المكان بوده لذا به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ ميگردد 
كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند. انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده 

درصورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف/1859
مسئول دفتر شعبه چهارم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و مفاد دادخواست و ضمائم
درخواست كننده: سعيد كرباليى مشــكالنى به نشانى: ميدان امام، ابتداى خيابان اباذر، دفتر وكالت 
پرى طاهرى  خواسته: مطالبه وجه طبق رسيدهاى عادى به استناد اصل رسيد و شهادت شهود به مبلغ چهار 
ميليون و نهصد و پنجاه هزار تومان بانضمام خسارات قانونى و تاخير و تاديه از سررسيد تا اجراى حكم  بدين 
وســيله به: مجيد همتى فرزند محمد ابالغ مى گردد: كه دادخواستى به طرفيت شما به خواسته باال تقديم 
داشته كه تحت كالسه 670/93  حقوقى ثبت و براى 94/1/15 ساعت: 4/50 وقت رسيدگى تعيين شده 
كه به علت مجهول المكان بودن شــما و درخواســت خواهان و دســتور شورا و مطابق با ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا شما خوانده. جهت 
دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمايم و اعالم آدرس دقيق خود به اين دفتر مراجعه و در وقت مقرر 
باال در شعبه 30 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان جهت رسيدگى حاضر شويد وگرنه تصميم مقتضى اتخاد 

مى شود. م الف/1863
 مسئول دفتر شعبه سى ام حقوقى شوراى حل اختالف حوزه قضايى كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و مفاد دادخواست و ضمائم
درخواســت كننده: مرجان پرى طاهرى- سعيد كرباليى مشكانى به نشانى ميدان امام، ابتداى خيابان 
اباذر، دفتر وكالت پرى طاهرى خواســته: پنجاه ميليون ريال بانضمام خســارات قانونى و تاخير و تاديه طبق 
قرارداد عادى و شهادت شهود بدين وسيله به: مجيد همتى فرزند محمد ابالغ مى گردد: كه دادخواستى به 
طرفيت شما به خواسته باال تقديم داشته كه تحت كالسه 594/92 حقوقى ثبت و براى 94/1/15 ساعت: 
4/40 وقت رسيدگى تعيين شده كه به علت مجهول المكان بودن شما و درخواست خواهان و دستور شورا 
و مطابق با ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا شــما خوانده. جهت دريافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمايم و اعالم آدرس دقيق خود به اين 
دفتر مراجعه و در وقت مقرر باال در شعبه 30 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان جهت رسيدگى حاضر شويد 

وگرنه تصميم مقتضى اتخاد مى شود. م الف/1860
 مسئول دفتر شعبه سى ام حقوقى شوراى حل اختالف حوزه قضايى كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و مفاد دادخواست و ضمائم
درخواســت كننده: مرجان پرى طاهرى به نشــانى: ميدان امام، ابتداى خيابان اباذر، دفتر وكالت پرى 
طاهرى  خواسته: مطالبه يك فقره چك به شماره 8619/604497-12 نزد بانك ملى به مبلغ پنج ميليون 
تومان بانضمام كليه خســارات قانونى و تاخير و تاديه از سررســيد تا اجراى حكم و هزينه دادرســى بدين 
وسيله به: مهدى بيدارنژاد ابالغ مى گردد: كه دادخواستى به طرفيت شما به خواسته باال تقديم داشته كه 
تحت كالسه 354/92  حقوقى ثبت و براى 94/1/15 ساعت: 4/20 وقت رسيدگى تعيين شده كه به علت 
مجهول المكان بودن شما و درخواست خواهان و دستور شورا و مطابق با ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا شما خوانده. جهت دريافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمايم و اعالم آدرس دقيق خود به اين دفتر مراجعه و در وقت مقرر باال در شعبه 30 حقوقى 

شوراى حل اختالف كاشان جهت رسيدگى حاضر شويد وگرنه تصميم مقتضى اتخاد مى شود. م الف/1861
 مسئول دفتر شعبه سى ام حقوقى شوراى حل اختالف حوزه قضايى كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و مفاد دادخواست و ضمائم 
درخواست كننده: سعيد كرباليى مشــكالنى به نشانى: ميدان امام، ابتداى خيابان اباذر، دفتر وكالت 
پرى طاهرى  خواســته: مطالبه وجه طبق رسيدهاى عادى به اســتناد اصل رسيد و شهادت شهود به شماره 
082371- 91/11/7 بــه مبلــغ 30/000/000ريــال و 52163697025- 91/11/7 بــه مبلــغ يك 
ميليون و هفتصد هزار تومان كه جمعا چهار ميليون و هفتصد هزار تومان مى باشد بانضمام كليه خسارات 
قانونى و تاخير و تاديه از سررسيد تا اجراى حكم  بدين وسيله به: مجيد همتى فرزند محمد ابالغ مى گردد: 
كه دادخواستى به طرفيت شما به خواسته باال تقديم داشته كه تحت كالسه 593/92  حقوقى ثبت و براى 
94/1/15 ســاعت: 4/30 وقت رســيدگى تعيين شــده كه به علت مجهول المكان بودن شما و درخواست 
خواهان و دستور شورا و مطابق با ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا شــما خوانده. جهت دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمايم و اعالم 
آدرس دقيق خود به اين دفتر مراجعه و در وقت مقرر باال در شعبه 30 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان 

جهت رسيدگى حاضر شويد وگرنه تصميم مقتضى اتخاد مى شود. م الف/1862
 مسئول دفتر شعبه سى ام حقوقى شوراى حل اختالف حوزه قضايى كاشان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم فاطمه اســماعيلى عامل فرزند محمدعلى داراى شناســنامه شماره 5583 متولد 1356 به شرح 
دادخواســت به كالســه 93-930383/ح120 از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان حســين اكبرى شجاعى فرزند عليمراد به شناسنامه شماره 4643 متولد 1346 
در تاريخ 1393/10/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/ متوفيه 
منحصــر اســت به يك همســر دائمى و  دو فرزند يك پســر و يك دختر به شــرح ذيل والغيــر. 1- فاطمه 
اسماعيلى عامل فرزند محمدعلى به ش ش 5583 متولد 1356 صادره از همدان همسر متوفى 2- هانيه 
اكبرى شــجاعى فرزند حســين به ش ش 3-087597-386 متولد 1375 صادره از همدان دختر متوفى 
3-  اميرمهدى اكبرى شجاعى فرزند حسين به ش ش 1-186180-386 متولد 1387 صادره از همدان 
پسر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى/متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس حوزه شماره 120 شوراى حل اختالف همدان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى كورش عوض پور داراي شــماره شناســنامه 54/م صادره از بويراحمد به شــرح دادخواست به 
كالســه 930764 از شــوراى حل اختالف درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه 
شــادروان خانم سارا عوض پور بشناسنامه 4221003766 صادره از بويراحمد در تاريخ 1393/02/23 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- متقاضى باال 
با مشــخصات صدرالذكر پدر متوفى 2- نرگس دشــتى به ش ش 834 صادره از ممســنى مادر متوفى و 
الغير. اينك با انجام تشــريفات قانوني درخواســت مزبور را يك نوبت آگهي مينمايد هركس اعتراض دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مي باشــد در تاريخ نشــر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
 رئيس شعبه 15 شوراى حل اختالف ياسوج

آگهى ابالغ وقت دادرسى و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به عليرضا طالبى فرزند درويش على به مجهول 
المكان بودن   خواهان مهدى عزيزى فرزند مسيب 

ســاكن: قم، نيروگاه، بين توحيد 10 و 12 پالك 200 ساختمان ساران شماره پرونده 903/16/93 شعبه 
شــماره 16 شوراى حل اختالف خواســته: مطالبه وجه 1 فقره چك به مبلغ 10/000/000 و كليه خسارت 
تاخير تاديه با در نظر داشتن تاريخ لغايت اجراى حكم در تاريخ 93/12/2 خواهان دادخواستى به طرفيت 
عليرضا طالبى بشــرح خواسته به اين شعبه تقديم كه به شــماره فوق ثبت و براى روز 1394/2/2 ساعت 
18/30 وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده و حسب درخواست 
خواهان و موافقت شورا مستندا به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
آگهى مى شودخوانده مذكورمى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفترشورا مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى دراين شعبه حضور بهم رساند بديهى 

است در صورت عدم حضور شورا غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
شوراى حل اختالف شعبه 16 قم

آگهى
پيروآگهــى هاى منتشــره درجرايد بدينوســيله به محكوم عليــه آقاى ابراهيم قشــقائى كه مجهول 
المكان مى باشــد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شماره 930810 صادره ازشعبه دهم درپرونده شماره 
930347 محكوم به.. پرداخت مبلغ 241/860/000 ريال وهزينه دادرسى به مبلغ 7/205/800 ريال 
درحق محكوم له آقاى وحيد مهيا وصال ونيم عشــردولتى شــده ايد ظرف ده روزازانتشــاراين آگهى مهلت 
داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد درغيراينصورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نسبت 
به وصول مطالبات با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. قم–خيابان ساحلى–جنب زندان ساحلى–دادگاه هاى 

حقوقى شهرستان قم–طبقه همكف–شعبه دهم دادگاه عمومى (حقوقى)
مديردفتردادگاه حقوقى شعبه دهم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان قم–ابراهيم باكمال

آگهى اصالحى
پيــرو نوبــت دوم آگهى ماده 3 شــماره 9/م الف چــاپ در روزنامه تاريخ 93/12/6 رأى شــماره 

139360324001010252 صحيح مى باشد كه بدينوسيله اصالح مى گردد. 
 گناوه

آگهى
پيروآگهى هاى منتشــره درجرايد بدينوســيله به محكوم عليه آقاى ابراهيم قشــقائى كه مجهول 
المكان مى باشــد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شــماره 930809 صادره ازشــعبه دهم حقوقى قم 
درپرونده شــماره 930348 محكوم به.. پرداخت مبلغ 1/000/000/000 ريال وهزينه دادرسى به 
مبلغ 30/000/000 ريال درحق محكوم له آقاى وحيد مهيا وصال ونيم عشــردولتى شده ايد ظرف ده 
روزازانتشــاراين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد درغيراينصورت دايره 
اجراى احكام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات بــا هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. قم–خيابان 
ساحلى–جنب زندان ساحلى–دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم–طبقه همكف–شعبه دهم دادگاه عمومى 

(حقوقى)
مديردفتردادگاه حقوقى شعبه دهم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان قم–ابراهيم باكمال

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن
آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى 

شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكــه در اجــراى مــواد 3، 15، 17 و 18قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13آيين نامه اجرائى آن متقاضى ذيل با ارائه اســناد و مدارك 
عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند 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 سند 
مالكيت گرديده اســت.لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
عموم آگهى مى گردد. * قريه بيجاربنه الهيجان   سنگ اصلى يك  بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير: 1- 
پالك فرعى 9681 مفروز از 139- بهمن كريم دوســت پهمدانى فرزند ســهراب  به ش ش 41 كدملى 
2722323885 صادره از الهيجان و محمد حســينقلى پور فرزند اصغر به شــماره شناســنامه 23 كد 
ملى 2722403239 صادره از الهيجان – (مشــاعا بالسويه) –ششدانگ يكبابخانه و محوطه به مساحت 
133/52 مترمربع از مورد مالكيت وراث برار فالح كاظم نژاد برابر آراى 139360318005003812 
مورخــه 1393/12/02 و 139360318005003808 مورخه 1393/12/2 هيات  لذا هركس اعم 
از مجــاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پــالك فوق واخواهى 
داشــته باشــد ميتواند از تاريخ اولين انتشار آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى آنرا به اداره 
متبوعه تحويل نمايد.در غير اينصورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور 
ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور ســند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
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اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن
آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى 

شهرستان الهيجان 
نظــر به اينكه در اجراى مــواد 3، 15، 16 ، 17 ،18و .. قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى و ماده 13آيين نامه اجرائى آن متقاضى ذيل با ارائه اسناد و مدارك 
عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند 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 سند 
مالكيت گرديده اســت.لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
عموم آگهى مى گردد. * قريه الشــيدان مطلق الهيجان ســنگ اصلى 2  بخش 14 گيالن بشــماره فرعى 
زير: 1- پالك فرعى 1776 مفروز از 577- آقاى حســين ســياره پيماى ششــكلى  فرزند عسكر  به ش 
ش 18 كدملى 2739597401 صادره از آســتانه اشــرفيه  ششدانگ يكبابخانه به مساحت 114/85 
مترمربع از مورد مالكيت غالمحســين على نيا الشــيدانى  به استناد راى 139360318005003669 
مورخه 1393/11/21 هيات  لذا هركس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به 
اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشد ميتواند از تاريخ اولين انتشار آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه 
دادخواســت تســليم و گواهى آنرا به اداره متبوعه تحويل نمايد.در غير اينصورت پس از انقضا مدت 
قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شــد و صدور سند مالكيت 
نيــز مانع مراجعــه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود.تاريخ انتشــار نوبت اول 1393/12/7 تاريخ 
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