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آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/28 به 
آقاى وحيد خســروى فرزند مهدى كه در پرونده كالســه 931183ب107 به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدى با 
چاقو تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 1394/03/11 راس ساعت 10 صبح 
با در دســت داشتن شــماره پرونده مذكور خود را درموعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور 

دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/186
مدير دفتر شعبه 107 دادگاه جزايى كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/28 به 
آقايان به اســامى 1- فرامرز حســينى 2- دانيال حسينى فرزند فرامرز كه در پرونده كالسه 930426ب107 
به اتهام توهين و تهديد به ضررهاى نفســانى تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 
1394/3/19 راس ســاعت 9 صبح با در دســت داشتن شــماره پرونده مذكور خود را درموعد مقرر به دادگاه 

معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/187
مدير دفتر شعبه 107 دادگاه جزايى كرمانشاه

متن آگهى 
بدينوسيله در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب اسالمى در امور كيفرى 
به آقاى صادق كريمى فرزند على اصغر دائر بر حمل و نگهدارى شــيره مطبوخ به ميزان 2 گرم و 80 ســانت و 
اســتعمال ترياك فعال مجهول المكان حســب محتويات پرونده تحت تعقيب مى باشد مراتب به نامبرده ابالغ مى 
گردد براى روز 1394/03/10 ســاعت 8 صبح در اين دادگاه حضور يابد در غير اينصورت دادگاه غيابا اتخاذ 

تصميم مى نمايد. م الف/165
 مدير دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

متن آگهى احضار متهم 
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواســت) مجتمع مركزى شهرســتان كرمانشــاه (شــعب دادگاه) به 
موجب كيفرخواست صادره در پرونده كالسه 109/9309988321001151 جزايى، براى متهم عبداله فتحى 
نــژاد فرزنــد منصور به اتهام صدور دو فقره چــك بالمحل تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين 
شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1394/03/06 ســاعت 12:00 تعيين گرديده اســت با عنايت به 
مجهــول المكان بودن و عدم دسترســى به متهــم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئين دادرســى 
دادگاههــاى عمومــى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل 

خواهد آمد. م الف /194
مدير دفتر شعبه 109 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

آگهى تغييرات  شــركت آبادگران  ســبز انديش  طوس  شركت  سهامى خاص  به شماره ثبت  47772و شناسه 
ملى 10380638987 

به اســتناد  صورتجلسه  هيئت مديره  مورخ 1393/12/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- سمت اعضاى  
هيئت مديره  به قرار  ذيل  تعيين  گرديد:-آقاى  على  احمرى  نيت  به سمت  رئيس هيئت مديره  -آقاى  سينا 
احمرى   به ســمت نائب  رئيس هيئت مديره – آقاى مجيد  احمرى  به ســمت  مدير عامل  و عضو هيئت مديره 
–براى مدت  دو ســال انتخاب  شــدند.2- كليه اوراق و اسناد  بهادار و تعهدآور  شركت با امضاى  منفرد  مدير 

عامل  با مهر شركت  معتبر خواهد بود .م الف:832 تاريخ انتشار: 94/1/23
اداره كل ثبت  اسناد و امالك استان  خراسان رضوى 

 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير  تجارى مشهد

آگهى  تغييرات  شركت  بازرگانى  نقش  آفرينان  پارميس  شركت   سهامى خاص  به شماره ثبت 48896و شناسه 
ملى 10380653506 

به داستناد  صورتجلسه  مجمع عمومى  فوق العاده  مورخ 1393/11/11تصميمات  ذيل  اتخاذ شد:1- محل  
شــركت  در واحد ثبتى  مشــهد به  آدرس  مشــهد بلوار  ميثاق  كوچه ميثاق 4 قطعه  86 طبقه ســوم  كد پســتى 

9146755985تغيير يافت  و ماده مربوطه  به شرح فوق  اصالح گرديد. م الف:826 تاريخ انتشار:94/1/23
اداره كل ثبت  اسناد و امالك استان  خراسان رضوى 

 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير  تجارى مشهد

تاسيس شركت  سهامى خاص  به نيك صنعت  اترك  آروين  آريا  در تاريخ  1393/12/27 به شماره ثبت  54077 
به شناسه ملى  14004818084 

ثبت و  امضا ذيل  دفاتر تكميل  گرديده  كه خالصه آن  به شرح زير  جهت اطالع عموم  آگهى ميگردد.موضوع 
شــركت: فعاليت هاى عمرانى  اعم از ســاخت  و ســاز , نما –نرده –ســازه – درو  پنجره  فعاليت هاى  صنعتى  اعم از  
ساخت وتوليد   قالبسازى  ماشين سازى    پس از  اخذ مجوزهاى الزم  و ثبت  موضوع  فعاليت مذكور  به منزله اخذ  
و صدور پروانه فعاليت  نمى باشــد. –مدت شــركت: از تاريخ ثبت  به  مدت نامحدود – مركز اصلى شــركت: هفت 
تير  پالك 82 واحد 2 يا 1 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  
93/9305/194 مورخ 93/03/13 نزد بانك ســامان  شــعبه  هاشــميه  پرداخت گرديده اســت .اولين مديران 
شركت: 1- مريم  اسدالهى  به سمت نايب  رئيس هيئت مديره  2- امين  نيكوكار  به سمت رئيس  هيئت مديره 
3- سعيد بهره ور  به سمت مدير عامل  و عضو هيات مديره  به مدت دو سال  انتخاب گرديدند.دارندگان  حق امضا: 
كليه اوراق و اسناد بهادار  و  تعهدآور  شركت  با امضاى  سعيد  بهره ور  مدير عامل  و امين نيكوكار  رئيس هيئت 
مديره  همراه با مهر شركت  معتبر است  -اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه – بازرس اصلى و على البدل: آقاى  
كاظك  تجعرى  سبزيكاران  مقدم  به شماره ملى 0941226840 به عنوان بازرس  اصلى – خانم فاطمه   باقرى قلعه  
جوقى  به شماره ملى 0944911323 به عنوان  بازرس  على البدل   براى مدت  يك سال مالى  انتخاب گرديدند.

روزنامه  خراسان جهت  درج آگهى هاى  شركت تعيين  گرديد. م  الف: 828 تاريخ انتشار:94/1/23 
اداره كل ثبت  اسناد و امالك استان  خراسان رضوى 

 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير  تجارى مشهد

آگهى تغييرات  شركت توليد  و چاپ  آذين  نقش  نگار شرق  سهامى خاص  به شماره  ثبت  41437 و شناسه 
ملى 10380572420  

به اســتناد  صورتجلســه  هيئت مديره  مورخ  1393/12/12 تصميمات ذيل  اتخاذ شــد: آقاى  فرج اله  
حجازى  به ســمت رئيس  هيئت مديره  و آقاى  غالمحســين  حجازى  به سمت نايب  رئيس هيئت مديره  و آقاى 
احمــد  جباريــه  به ســمت  مدير عامل  و عضو اصلى  هيئت مديره  و آقاى  حســين جبار  به ســمت عضو اصلى  
هيئت مديره  براى مدت  دو ســال انتخاب  شــدند. كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور  و رســمى و بانكى  با  
امضاى منفرد  مدير عامل  يا نايب  رئيس هيئت مديره   همراه با مهر شركت معتبر  خواهد بود  .م الف: 829 

تاريخ انتشار:94/1/23
اداره كل ثبت  اسناد و امالك استان  خراسان رضوى 

 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير  تجارى مشهد

آگهى تغييرات  شركت توليد  و چاپ  آذين  نقش  نگار شرق  سهامى خاص  به شماره  ثبت  41437 و شناسه 
ملى 10380572420 

 به اســتناد  صورتجلســه  مجمع  عمومى عادى  بطــور فوق العاده مــورخ  1393/12/12 تصميمات ذيل  
اتخاذ شــد:آقايان  فرج اله  حجازى  و حســين جبار  و احمد جبار  و غالمحســين  حجازى  به ســمت اعضاى  هيئت  
مديرهد  براى مدت دو ســال  انتخاب گرديدند  آقاى عباس  ســميعى  به سمت  بازرس  اصلى و آقاى  غالمرضا  
محمــد  نياميامــى  به ســمت  بازرس على البدل  شــركت  براى مدت يكســال  مالى تعييــن گرديدند. همچنين  
روزنامه كثير االنتشــار  سيباســت روز  جهت درج آگهب و دعوت  نامه  هاى شــركت  تعيين شــد. م الف: 829 

تاريخ انتشار:94/1/23
اداره كل ثبت  اسناد و امالك استان  خراسان رضوى 

 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير  تجارى مشهد

فقدان سند  مالكيت 
 نظر به اينكه  خانم زهرا  كد  خدائى  برابر  وكالت  14984 – 93/11/25 دفتر  160 مشــهد  از طرف  
آقاى سيد  اسماعيل  مفيدى  به استناد دو برگ  استشهاديه  گواهى امضاء شده  منظم به تقاضاى  كتبى  جهت 
دريافت   سند مالكيت  المثنى نوبت اول  به  اين اداره  مراجعه و مدعى است  سه دانگ  مشاع  از ششدانگ 
پالك  137 فرعى  از 182 اصلى بخش  10 مشهد  متعلق به  وى ميباشد  به علت  سهل انگارى  مفقود گرديده 
اســت  با بررســى دفتر معلوم شد  سند مالكيت اوليه ذيل  ثبت  3335 صفحه 455 دفتر 23 بنام وى  ثبت و 
سند  مالكيت چاپى  بشماره  896651 الف 91 صادر و تسليم  شده است  و دفتر امالك بيش از اين  حكايتى 
ندارد  لذا به اســتناد   تبصره يك ماده  120 آئين نامه  قانون ثبت مراتب  يك نوبت آگهى  و متذكر مى گردد  
هركس نسبت به  ملك مورد آگهى  معامله  انجام داده  يا مدعى وجود  سند  مالكيت نزد خود مى باشد  بايستى  
ظرف ده روز  از تاريخ انتشار  اين آـگهى  اعتراض كتبى  خود را به پيوست  اصل سند  مالكيت  يا سند  معامله 
اى   به اين اداره  تسليم نمايد  بديهى است  در صورت عدم اعتراض  در مهلت مقرر و يا وصول  اعتراض بدون  
ارائه ســند  مالكيت  يا ســند  معامله  رســمى نسبت  به صدور ســند مالكيت  المثنى  و تسليم آن  به متقاضى  

اقدام خواهد شد.م الف: 836 تاريخ انتشار:94/1/23
 محمد اسماعيل ذاكرى - رئيس ثبت اسناد و امالك  ناحيه دو مشهد 

فقدان سند  مالكيت 
 نظر به اينكه  خانم زهرا  كد  خدائى  برابر  وكالت  14984 – 93/11/25 دفتر  160 مشــهد  از طرف  
آقاى امير وثوقى   به اســتناد دو برگ  استشــهاديه  گواهى امضاء شــده  منظم به تقاضاى  كتبى  جهت دريافت   
سند مالكيت  المثنى نوبت اول  به  اين اداره  مراجعه و مدعى است  سه دانگ  مشاع  از ششدانگ پالك  137 
فرعى  از 182 اصلى بخش  10 مشــهد  متعلق به  وى ميباشــد  به علت  ســهل انگارى  مفقود گرديده است  با 
بررسى دفتر معلوم شد  سند مالكيت اوليه ذيل  ثبت  314329صفحه 133 دفتر 2023 بنام وى  ثبت و سند  
مالكيت چاپى  بشماره  896652 الف 91 صادر و تسليم  شده است  و دفتر امالك بيش از اين  حكايتى ندارد  
لذا به استناد   تبصره يك ماده  120 آئين نامه  قانون ثبت مراتب  يك نوبت آگهى  و متذكر مى گردد  هركس 
نســبت به  ملك مورد آگهى  معامله  انجام داده  يا مدعى وجود  ســند  مالكيت نزد خود مى باشد  بايستى  ظرف 
ده روز  از تاريخ انتشــار  اين آـگهى  اعتراض كتبى  خود را به پيوســت  اصل ســند  مالكيت  يا سند  معامله اى   
به اين اداره  تســليم نمايد  بديهى اســت  در صورت عدم اعتراض  در مهلت مقرر و يا وصول  اعتراض بدون  
ارائه ســند  مالكيت  يا ســند  معامله  رســمى نسبت  به صدور ســند مالكيت  المثنى  و تسليم آن  به متقاضى  

اقدام خواهد شد.م الف: 836 تاريخ انتشار:94/1/23
محمد اسماعيل ذاكرى - رئيس ثبت اسناد و امالك  ناحيه دو مشهد 

آگهى احضار  متهم 
 در پرونده كالسه  930817 به موجب  شكايت آقاى  سعيد  محمديان  , خانم طوبى  اروين  فرزند  اصغر  
به شماره ملى 3674107635 به اتهام  سرقت گوشى  همراه تحت تعقيب  مى باشد  به واسطه معلوم نبودن  
محل اقامت  نامبرده  و به تجويز  ماده 115 قانون آيين  دادرسى  دادگاه هاى  عمومى و انقالب  در امور كيفرى  
مراتب  در روزنامه  آگهى نامبرده  مكلف است  ظرف مدت 30 روز  در شعبه  429 داديارى  دادسراى عمومى  و 
انقالب  ناحيه 4  مشهد  حاضر  و از اتهام انتسابى  دفاع نمايند  در صورت عدم  حضور  در موعد  مقرر رسيدگى  

و اتخاذ  تصميم  قانونى  خواهد شد. م الف: 813 تاريخ انتشار: 94/1/23
 شعبه  429 داديارى  دادسراى  عمومى و انقالب  ناحيه 4 مشهد – احمدى 

آگهى ابالغ  وقت دادرسى و دادخواست  و ضمام به    
 كالســه پرونده:930548ح 3 وقت رســيدگى 94/02/15 ســاعت 8 صبح خواهان: بانك رفاه  كارگران   
خوانده: ربابه  رنجبر گنبد جق  فرزند  على اكبر   خواســته مطالبه وجه   خواهان  دادخواســتى  تســليم دادگاه 
هاى عمومى  نموده كه جهت رســيدگى به  شــعبه 3ارجاع گرديده  و وقت  رســيدگى  تعيين شده بعلت  مجهول 
المكان بودن  خوانده و به درخواست  خواهان  و    به تجويز ماده  73 قانون آيين مدنى  مراتب  يك نوبت  در 
يكى از جرايد  كثير االنتشار  آگهى مى شود  تا خوانده از تاريخ ظرف يكماه  بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن  اعالم 
نشــانى  كامل خود  نســخه دوم  دادخواســت  و ضمام  را دريافت  و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى  حضور 
بهم رســاند  چنانچه بعدا ابالغى  بوســيله آگهى  الزم شود  فقط يك نوبت  منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 

. م الف:548 تاريخ انتشار:94/1/23
 مدير دفتر شعبه 2      دادگاه هاى  عمومى قوچان – آرين نژاد

آگهى ابالغ  وقت دادرسى و دادخواست  و ضمام به   
  كالسه پرونده:930549/ح 3 وقت رسيدگى 94/02/15 ساعت 10 صبح خواهان: بانك رفاه  كارگران   
خوانده: مريم و معصومه  اشــرف  گنجويى  فرزند اصغر  و  محمد فاطمى  شــفيع  فرزند  حسين خواسته مطالبه 
وجه   خواهان  دادخواســتى  تســليم دادگاه هاى عمومى  نموده كه جهت رســيدگى به  شعبه 3ارجاع گرديده  و 
وقت  رسيدگى  تعيين شده بعلت  مجهول المكان بودن  خوانده و به درخواست  خواهان  و   به تجويز ماده  73 
قانون آيين مدنى  مراتب  يك نوبت  در يكى از جرايد  كثير االنتشــار  آگهى مى شــود  تا خوانده از تاريخ ظرف 
يكماه  بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن  اعالم نشانى  كامل خود  نسخه دوم  دادخواست  و ضمام  را دريافت  و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى  حضور بهم رساند  چنانچه بعدا ابالغى  بوسيله آگهى  الزم شود  فقط يك نوبت  

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود . م الف:549 تاريخ انتشار:94/1/23
مدير دفتر شعبه 2      دادگاه هاى  عمومى قوچان – آرين نژاد

آگهى ابالغ  دادنامه 
 در خصوص  دعوى  سيده معصومه  موسوى بطرفيت  خوانده  سيد ياسر موسوى  بخواسته  طالق  با توجه 
به محتويات  پرونده و بررسى  ادله  و مدارك خواهان   نتيجتا  اين دادگاه حكم  به الزام خوانده  به  حضور در 
يكى  از دفاتر  ثبت طالق  و مطلقه  نمودن خوانده  صادر  و اعالم مى نمايد  و در صورت   فكول  زوج  از حضور 
در دفتر  ثبت طالق  و اجراى حكم  و رد عدم دسترســى  به وى زوجه  ( خواهان)  از طرف زوج  وكالت دارد  تا 
بــا مراجعــه  بهــد دفتــر ثبت  طالق  و با توكيل غير  با  بنل  تمام  يا قســمتى  از مهريه خود  را  ممائقه نمايد  در 
ايــن صــورت  مدير دفتر   ثبت طالق  بعنوان نماينده دادگاه  تعيين مى شــود  تا ثبت اجراى حكم  طبق موازين   
قانونى اقدام  مقتضى بعمل  آورد   شــاين ذكر اســت   طبق اظهارات  خواهان  عمل مقاربت  بين طرفين انجام 
گرفته  و زوجه باكره   نمى باشد  و ايشان فرزند ندارند  و زوجه حامله  نمى باشد  نوع طالق  خلع و عدى خواهد 
بود  و زوجه   مدخوله مى باشد  راى دادگاه  غيابى است  و از تاريخ  ابالغ  دادنامه به طرفين  ظرف مدت بيست 
روز  قابل  واخواهى  در اين دادگاه   و پس از آن  قابل  تجديد نظر  در محاكم محترم  تجديد نظر  مركز استان  
خراسان رضوى  و سپس قابل  فرجا م در ديوان عالى  مى باشد  راى دادگاه  از تاريخ   قطعيت  و ابالغ  به طرفين  

به مدت  شش  ماه قابل  اعتبار  و پس از آن  ملغى االثر  مى شود . م الف: 172 تاريخ انتشار:94/1/23
 رئيس  شعبه چهارم  حقوقى دادگسترى  شهر قوچان  - حسين مهدوى نيك 

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه  آقاى بابك وصالى   به استناد دو برگ استشهاديه گواهى   شده منظم به تقاضاى كتبى جهت 
دريافت ســند مالكيت المثنى  نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده  و مدعى اســت ســند مالكيت  ششــدانگ  
اعيان  يكدستگاه  آپارتمان  به شماره  پالك 6543فرعى 4 اصلى  بخش 9 مشهد  كه متعلق  به نامبرده ميباشد  
به علت سهل انگارى  مفقود گرديده است   با بررسى دفترامالك   معلوم شد  سند مالكيت ششدانگ  پالك فوق  
ذيل شــماره  ثبت  102465 صفحه 108 دفتر 533 بنام خانم  منظر  كيامرز ميالنى  ثبت و ســند  944019 
صادر گرديده و به  موجب سند قطعى  95953 مورخ  1389/7/29 دفتر خانه  6 مشهد  مع الواسطه  به بابك 
وصالى  انتقال گرديده  اســت  ســپس به موجب سند  رهنى  95954 مورخ  1389/7/29 دفترخانه 6 مشهد 
در رهن  شــركت ملى نفت ايران  ميباشــد   دفتر  امالك بيش از اين حكايتى ندارد.لذا به اســتناد  ماده 120 
اصالحــى  قانون ثبــت  ،  مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نســبت به ملك مورد آگهى معامله اى 
انجام داده يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد ،بايســتى   ظرف مدت ده روز از تاريخ   انتشار  آگهى 
اعتراض  كتبى خود را  به پيوســت اصل  ســند مالكيت  يا ســند  معامله رســمى  به اين  اداره  تســليم نمايد  
بديهى اســت  در صورت  عدم وصول اعتراض  در مهلت مقرر و يا وصول  اعتراض  بدون ارائه  ســند مالكيت  
يا  سند معامله  رسمى نسبت  به  صدور  سند مالكيت  المثنى  و تسليم ان  به متقاضى  اقدام خواهد شد. م 

الف: 15935تاريخ  انتشار: 94/1/23
اداره ثبت  اسناد و امالك  ناحيه يك مشهد  مقدس

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 139360306012005774هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كاشمر  تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى   آقاى آقاى غالمرضا   آســايش   فرزندمحمد  بشــماره شناســنامه 7صادره  از كاشمر  
در چهار دانگ  از ششدانگ  يك باب منزل  به مساحت  184/52 متر مربع از پالك  1116 فرعى از  58 اصلى 
واقع در  بخش  ســه كاشــمر  خريدارى از مالك رســمى  مالكيت مشــاعى  متقاضى محرز گرديده است .. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند 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 
خــود 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: 74تاريخ انتشــار نوبت اول: 94/01/23تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 94/2/7
 عاى امينى - رئيس  ثبت اسناد و امالك كاشمر

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 139360306012005777هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كاشمر  تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى   خانم   زهرا ســجاديان  فروتقه     فرزندحســين  بشــماره شناســنامه 42صادره  از 
كاشــمر  در دو دانــگ  از ششــدانگ  يــك باب منزل به   مســاحت  184/52 متر مربــع از  پالك  1116 فرعى 
از  58 اصلى واقع   در بخش ســه كاشــمر  خريدارى از   مالك رســمى  مالكيت مشــاعى متقاضى   محرز گرديده 
اســت .. 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 داشته باشــند 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 تســليم اعتراض 
�دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.  م الف: 77تاريخ انتشار نوبت اول: 94/01/23تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 94/2/7
عاى امينى - رئيس  ثبت اسناد و امالك كاشمر

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 139360306015005930هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه  خادمى    فرزند  گل محمد  بشــماره شناســنامه 69 صادره از تايباد  در 
يك با ب منزل  به مســاحت  199/63 متر مربع پالك 200  فرعى از  251 اصلى  واقع در بخش  14 مشــهد 
شهرســتان تايباد  خريدارى از محل قســمتى  از مالكيت ســهم االرثى  شــهناز و حميده   داورپناه  ورثه مرحوم 
رجــب  داورپنــاه    محرز گرديده اســت .. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 تســليم اعتراض �دادخواســت 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:68 تاريخ انتشار نوبت 

اول:1393/12/17 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/1/17
 مسلم چشمى – رئيس  ثبت اسناد و امالك  تايباد

آگهى
بدينوسيله به آقاى / خانم  مرتضى  ايرانشاهى  فرزند قدرت اله  فعال مجهول االمكان  ابالغ مى شود  كه 
آقاى / خانم حســن  دهقانى  دادخواســتى  به خواسته مطالبه  وجه چك  به طرفيت شما  به شعبه  184 شوراى 
حل اختالف مشهد  ارائه  و به كالسه  931076 ثبت و  براى روز  پنجشنبه  مورخه  94/3/7  ساعت 10/30 
وقت رسيدگى  تعيين گرديده است  لذا به استناد  ماده 73 ق –آ- د- م  مراتب  يك نوبت  در روزنامه  كثير 
االنتشار  درج مى گردد  شما ميتوانيد  قبل از رسيدگى  به  دبيرخانه  شوراى حل اختالف  شعبه 184 شهرستان 
مشــهد  مســتقر  در مجتمع  شــماره چهار  به نشــانى نبش  دانش آموز 2 مراجعه  و با ارائه آدرس  جديد خود  
نســخه ثانى  دادخواســت  و ضمائم را  دريافت  و در وقت مقرر  جهت  رســيدگى  در شــورا  حاضر  شــويد  در 

صورت  عدم حضور  غيابا  رسيدگى خواهد شد. م الف: 489 تاريخ انتشار: 94/1/23
 مسئول دبيرخانه   شعبه  184 شوراى حل اختالف  مشهد 

آگهى
بدينوســيله بــه آقــاى / خانــم  عليرضا  اخگــر   فرزند محمود    فعــال مجهول االمكان  ابالغ مى شــود  كه 
آقــاى / خانــم پرويز صميميان تهرانى   دادخواســتى  به خواســته مطالبه  وجه بابت  اجــرت المثل  ايام تصرف  
به طرفيت شــما  به شــعبه  184 شــوراى حل اختالف مشــهد  ارائه  و به كالســه  930994ثبت و  براى روز  
يكشــنبه  مورخه  94/3/10  ســاعت 11/30 وقت رســيدگى  تعيين گرديده است  لذا به استناد  ماده 73 ق 
–آ- د- م  مراتب  يك نوبت  در روزنامه  كثير االنتشــار  درج مى گردد  شــما ميتوانيد  قبل از رســيدگى  به  
دبيرخانه  شــوراى حل اختالف  شــعبه 184 شهرســتان مشهد  مستقر  در مجتمع  شــماره چهار  به نشانى نبش  
دانش آموز 2 مراجعه  و با ارائه آدرس  جديد خود  نســخه ثانى  دادخواســت  و ضمائم را  دريافت  و در وقت 
مقرر  جهت  رسيدگى  در شورا  حاضر  شويد  در صورت  عدم حضور  غيابا  رسيدگى خواهد شد. م الف: 490 

تاريخ انتشار: 94/1/23
 مسئول دبيرخانه   شعبه  184 شوراى حل اختالف  مشهد 

آگهى
بدينوســيله به آقاى / خانم  مفهيمه مرادى فرزند -  فعال مجهول االمكان  ابالغ مى شــود  كه آقاى / خانم 
ســعيد  غالمحســين پور بافقى     دادخواستى  به خواســته مطالبه  وجه  به طرفيت شما  به شعبه  184 شوراى 
حل اختالف مشهد  ارائه  و به كالسه  940003 ثبت و  براى روز  يكشنبه  مورخه  94/3/10  ساعت 08/30 
وقت رسيدگى  تعيين گرديده است  لذا به استناد  ماده 73 ق –آ- د- م  مراتب  يك نوبت  در روزنامه  كثير 
االنتشار  درج مى گردد  شما ميتوانيد  قبل از رسيدگى  به  دبيرخانه  شوراى حل اختالف  شعبه 184 شهرستان 
مشــهد  مســتقر  در مجتمع  شــماره چهار  به نشــانى نبش  دانش آموز 2 مراجعه  و با ارائه آدرس  جديد خود  
نســخه ثانى  دادخواســت  و ضمائم را  دريافت  و در وقت مقرر  جهت  رســيدگى  در شــورا  حاضر  شــويد  در 

صورت  عدم حضور  غيابا  رسيدگى خواهد شد. م الف: 491 تاريخ انتشار: 94/1/23
 مسئول دبيرخانه   شعبه  184 شوراى حل اختالف  مشهد 

آگهى
بدينوســيله به آقاى / خانم  مليحه  صنعت دار    فرزند غالمعلى   فعال مجهول االمكان  ابالغ مى شــود  كه 
آقاى / خانم داود  بنازاده   دادخواستى  به خواسته مطالبه  وجه حواله    به طرفيت شما  به شعبه  184 شوراى 
حل اختالف مشهد  ارائه  و به كالسه  931244 ثبت و  براى روز  دو شنبه  مورخه  94/3/11  ساعت 09/30 
وقت رسيدگى  تعيين گرديده است  لذا به استناد  ماده 73 ق –آ- د- م  مراتب  يك نوبت  در روزنامه  كثير 
االنتشار  درج مى گردد  شما ميتوانيد  قبل از رسيدگى  به  دبيرخانه  شوراى حل اختالف  شعبه 184 شهرستان 
مشــهد  مســتقر  در مجتمع  شــماره چهار  به نشــانى نبش  دانش آموز 2 مراجعه  و با ارائه آدرس  جديد خود  
نســخه ثانى  دادخواســت  و ضمائم را  دريافت  و در وقت مقرر  جهت  رســيدگى  در شــورا  حاضر  شــويد  در 

صورت  عدم حضور  غيابا  رسيدگى خواهد شد. م الف: 492 تاريخ انتشار: 94/1/23
 مسئول دبيرخانه   شعبه  184 شوراى حل اختالف  مشهد 

آگهى
بدينوسيله به آقاى / خانم  محمد  مهدى سعيدى    فرزند على اصغر   فعال مجهول االمكان  ابالغ مى شود  
كه آقاى / خانم مجيد طاهرى    دادخواستى  به خواسته مطالبه  وجه چك  به طرفيت شما  به شعبه  184 شوراى 
حل اختالف مشــهد  ارائه  و به كالســه  930712ثبت و  براى روز  دوشــنبه  مورخه  94/3/4  ساعت 11/30 
وقت رسيدگى  تعيين گرديده است  لذا به استناد  ماده 73 ق –آ- د- م  مراتب  يك نوبت  در روزنامه  كثير 
االنتشار  درج مى گردد  شما ميتوانيد  قبل از رسيدگى  به  دبيرخانه  شوراى حل اختالف  شعبه 184 شهرستان 
مشــهد  مســتقر  در مجتمع  شــماره چهار  به نشــانى نبش  دانش آموز 2 مراجعه  و با ارائه آدرس  جديد خود  
نســخه ثانى  دادخواســت  و ضمائم را  دريافت  و در وقت مقرر  جهت  رســيدگى  در شــورا  حاضر  شــويد  در 

صورت  عدم حضور  غيابا  رسيدگى خواهد شد. م الف: 487 تاريخ انتشار: 94/1/23
 مسئول دبيرخانه   شعبه  184 شوراى حل اختالف  مشهد 

آگهى
بدينوســيله به آقاى / خانم  ســعيد باقرى  شــانديز    فرزند حســين   فعال مجهول االمكان  ابالغ مى شود  
كه آقاى / خانم نويد عباســپور   دادخواســتى  به خواســته مطالبه  وجه  به طرفيت شما  به شعبه  192 شوراى 
حل اختالف مشهد  ارائه  و به كالسه  192/931112ثبت و  براى روز  دو شنبه  مورخه  94/02/21  ساعت 
08/30 وقــت رســيدگى  تعيين گرديده اســت  لذا به اســتناد  مــاده 73 ق –آ- د- م  مراتــب  يك نوبت  در 
روزنامه  كثير االنتشار  درج مى گردد  شما ميتوانيد  قبل از رسيدگى  به  دبيرخانه  شوراى حل اختالف  شعبه 
192شهرستان مشهد  مستقر  در مجتمع  شماره چهار  به نشانى نبش  دانش آموز 2 مراجعه  و با ارائه آدرس  
جديد خود  نســخه ثانى  دادخواســت  و ضمائم را  دريافت  و در وقت مقرر  جهت  رســيدگى  در شــورا  حاضر  

شويد  در صورت  عدم حضور  غيابا  رسيدگى خواهد شد. م الف: 486 تاريخ انتشار: 94/1/23
 دفتر    شعبه  192شوراى حل اختالف  مشهد 

آگهى
بدينوســيله به آقاى / خانم  عاطفه برنا   فرزند قدرت اله  فعال مجهول االمكان  ابالغ مى شــود  كه آقاى 
/ خانم على اكبر خوش قدم   كالم يامى   دادخواســتى  به خواســته مطالبه  وجه به طرفيت شما  به شعبه  186 
شوراى حل اختالف مشهد  ارائه  و به كالسه  931148 ثبت و  براى روز  پنجشنبه  مورخه  94/02/31  ساعت 
9 وقت رسيدگى  تعيين گرديده است  لذا به استناد  ماده 73 ق –آ- د- م  مراتب  يك نوبت  در روزنامه  كثير 
االنتشار  درج مى گردد  شما ميتوانيد  قبل از رسيدگى  به  دبيرخانه  شوراى حل اختالف  شعبه 186شهرستان 
مشهد  مستقر  در مجتمع  شماره چهار  به نشانى  بلوار وكيل آباد  نبش  دانش آموز 2 مراجعه  و با ارائه آدرس  
جديد خود  نســخه ثانى  دادخواســت  و ضمائم را  دريافت  و در وقت مقرر  جهت  رســيدگى  در شــورا  حاضر  

شويد  در صورت  عدم حضور  غيابا  رسيدگى خواهد شد. م الف: 484 تاريخ انتشار: 94/1/23
 مسئول دبيرخانه   شعبه  186 شوراى حل اختالف  مشهد 

آگهى
بدينوسيله به آقاى / خانم  على غالمپور    فرزند محمد رضا    فعال مجهول االمكان  ابالغ مى شود  كه آقاى 
/ خانم جواد روح بخش  دادخواســتى  به خواســته مطالبه  وجه چك  به طرفيت شما  به شعبه  189 شوراى حل 
اختالف مشهد  ارائه  و به كالسه  931093 ثبت و  براى روز  چهار شنبه  مورخه  94/02/30  ساعت 08/30 
وقت رسيدگى  تعيين گرديده است  لذا به استناد  ماده 73 ق –آ- د- م  مراتب  يك نوبت  در روزنامه  كثير 
االنتشار  درج مى گردد  شما ميتوانيد  قبل از رسيدگى  به  دبيرخانه  شوراى حل اختالف  شعبه 189 شهرستان 
مشــهد  مســتقر  در مجتمع  شــماره چهار  به نشــانى نبش  دانش آموز 2 مراجعه  و با ارائه آدرس  جديد خود  
نســخه ثانى  دادخواســت  و ضمائم را  دريافت  و در وقت مقرر  جهت  رســيدگى  در شــورا  حاضر  شــويد  در 

صورت  عدم حضور  غيابا  رسيدگى خواهد شد. م الف: 482 تاريخ انتشار: 94/1/23
 مسئول دبيرخانه   شعبه  189 شوراى حل اختالف  مشهد 

آگهى
بدينوســيله بــه آقــاى / خانم  مرتضــى  كيخواه  فرزند غالمحســين   فعال مجهول االمكان  ابالغ مى شــود  
كه آقاى / خانم روزبه  ضياء شــاكرى  دادخواســتى  به خواســته مطالبه  وجه  به طرفيت شــما  به شــعبه  186 
شــوراى حل اختالف مشــهد  ارائه  و به كالســه  940011 ثبت و  براى روز  چهار شــنبه  مورخه  94/3/06  
ســاعت 07:45 وقت رســيدگى  تعيين گرديده اســت  لذا به اســتناد  ماده 73 ق –آ- د- م  مراتب  يك نوبت  
در روزنامه  كثير االنتشــار  درج مى گردد  شــما ميتوانيد  قبل از رســيدگى  به  دبيرخانه  شــوراى حل اختالف  
شــعبه 186 شهرســتان مشهد  مســتقر  در مجتمع  شماره چهار  به نشــانى  بلوار وكيل آباد  نبش  دانش آموز 
2 مراجعه  و با ارائه آدرس  جديد خود  نســخه ثانى  دادخواســت  و ضمائم را  دريافت  و در وقت مقرر  جهت  
رســيدگى  در شــورا  حاضر  شــويد  در صورت  عدم حضور  غيابا  رســيدگى خواهد شــد. م الف: 483 تاريخ 

انتشار: 94/1/23
 مسئول دبيرخانه   شعبه  186 شوراى حل اختالف  مشهد 

آگهى
بدينوسيله به آقاى اميد بريچى و مجيد ناروئى   فرزند قدرت اله  فعال مجهول االمكان  ابالغ مى شود  كه 
آقاى حسين  حبيبى   دادخواستى  به خواسته مطالبه  سفته   به طرفيت شما  به شعبه  187 شوراى حل اختالف 
مشــهد  ارائه  و به كالســه  931230 ثبت و  براى روز  پنجشنبه  مورخه  94/2/31  ساعت 9 وقت رسيدگى  
تعيين گرديده اســت  لذا به اســتناد  ماده 73 ق –آ- د- م  مراتب  يك نوبت  در روزنامه  كثير االنتشــار  درج 
مى گردد  شــما ميتوانيد  قبل از رســيدگى  به  دبيرخانه  شــوراى حل اختالف  شــعبه 187 شهرســتان مشهد  
مستقر  در مجتمع  شماره چهار  به نشانى نبش  دانش آموز 2 مراجعه  و با ارائه آدرس  جديد خود  نسخه ثانى  
دادخواســت  و ضمائم را  دريافت  و در وقت مقرر  جهت  رســيدگى  در شــورا  حاضر  شــويد  در صورت  عدم 

حضور  غيابا  رسيدگى خواهد شد. م الف: 481 تاريخ انتشار: 94/1/23
 مسئول دبيرخانه   شعبه  187 شوراى حل اختالف  مشهد 

آگهى
خواهان رونوشت  حصر وراثت  نازنين  سهامى  فرزند داراب  ميرزا  و مريم سهامى  فرزند داراب ميرزا  
به شرح دادخواست  تقديمى  ثبت شده  و به كالسه  931224 از اين دادگاه  دادخواست گواهى  حصر وراثت  
نموده  و چنين توضيح داده  كه شــادروان  شــيرين  ملك اعظم  زنگنه  در اقامتگاه  دائمى خود  بدرود  حيات  
گفتــه  و ورثه حين الفوت  منحصر اســت به: 1- مريم ســهامى  فرزند داراب  ميــرزا  ش ش 255  -2 نازنين 
سهامى  فرزند ميرزا  ش 272  اينك با انجام  تشريفات مقدماتى  درخواست مزبور  يك نوبت آگهى  مى گردد تا 
چنانچه  شخصى  اعتراضى دارد  و يا وصيت  نامه اى از متوفى  نزد او  مى باشد  از تاريخ نشر  آگهى  ظرف مدت  

يكماه  به اين دادگاه  تقديم دارد  واال گواهى  صادر خواهد شد.م الف: 480 تاريخ انتشار:94/1/23
منشى  شعبه  187 شوراى حل اختالف  مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد  -مژگان  حسين پور

آگهى احضار 
بدينوســيله  در اجــراى  مواد 115و 180 قانون آيين  دادرســى دادگاه هاى  عمومــى و انقالب  در امور 
كيفرى  ابالغ  مى گردد در پرونده كالســه   9309985628300137 دادســتانى  دادســراى  عمومى و انقالب 
نهبندان  آقاى حامد  قورزائى  فرزند احمد  به شــماره شناســنامه  3266 متولد  64/6/20   به شــماره ملى  
3674118033 فعال  مجهول المكان به اتهام  فروش  مواد مخدر  از نوع ترياك  به ميزان  سه كيلو گرم  تحت 
تعقيب   مى باشــيد  لذا  مقرر اســت  ظرف مدت  يكماه  از تاريخ انتشــار  آگهى جهت  رسيدگى و دفاع از  اتهام 
انتســابى  در ايــن مرجــع  حاضر  گرديد در غير اين صورت  غيابا  رســيدگى  و تصميــم  مقتضى  اتخاذ  خواهد 

گرديد. م الف: 167 تاريخ انتشار:94/1/23
 دفتر دادسراى  عمومى و  انقالب  شهرستان نهبندان 

آگهى اصالحيه 
پيرو آگهى 5453/م الف كه در مورخ 94/1/17 در روزنامه سياســت روز منتشر گرديده متقاضى آقاى 
رضا اطاعت اردستانى فرزند عباس به شماره شناسنامه 9759 صحيح است كه بدين صورت اصالح مى گردد. 

متن آگهى 
بدينوسيله در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب اسالمى در امور كيفرى 
بــه آقــاى هادى هوكرى فرزند محمدولى دائر بر حمل و نگهدارى پايپ و اســتعمال شيشــه فعال مجهول المكان 
حســب محتويــات پرونده تحت تعقيب مى باشــد مراتب به نامبــرده ابالغ مى گردد بــراى روز 1394/03/10 

ساعت 10 صبح در اين دادگاه حضور يابد در غير اينصورت دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/164
 مدير دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
بــه اســتناد مــاده 180 ق.آ.د.ك دادگاههاى عمومى وانقــالب در امور كيفرى به آقاى اميد ويســى كه در 
پرونده كالســه 940006-102 ج به اتهام شــروع به سرقت تعزيرى تحت تعقيب است ابالغ مى گردد در وقت 
رســيدگى به تاريخ 94/3/6 ســاعت 9 در شــعبه 102 دادگاه جزايى كرمانشــاه حاضر شــويد در صورت عدم 

دادگاه غياباً مبادرت به صدور رأى خواهد نمود. م الف /166
منشى شعبه 102 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى احضار متهم آرش محمدى
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست)

مجتمع مركزى شهرســتان كرمانشــاه (شــعب دادگاه) به موجب كيفرخواســت صادره در پرونده كالســه 
9309988328500924 جزايى، براى آرش محمدى به اتهام مزاحمت تلفنى تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى 
به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1394/03/06 ســاعت 10:00 تعيين گرديده 
اســت با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى 

به عمل خواهد آمد. م الف /197
مدير دفتر شعبه 109 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

آگهى
خواهان رونوشــت  حصر وراثت  ســكينه  جناب   فرزند على اكبر   به شــرح دادخواســت  تقديمى  ثبت 
شــده  و به كالســه  931237 از اين دادگاه  دادخواســت گواهــى  حصر وراثت  نمــوده  و چنين توضيح داده  
كــه شــادروان  غالمرضــا  آخونــدى   در اقامتگاه  دائمى خــود  بدرود  حيات  گفته  و ورثــه حين الفوت  منحصر 
اســت بــه: 1- ســكينه  جنــاب  فرزند  على اكبــر  ش ش 310(همســر)2- مهال اخوندى فرزنــد غالمرضا  ش 
ش 0921625278 (فرزند)3-محيــا اخونــدى  فرزند  غالمرضا  ش ش 0150041391(فرزند)4- مشــتاق  
اخونــدى  فرزنــد غالمرضا  ش ش 194 (فرزند)5- زهرا  ســران  شــرقى  ش ش 41222مادر  اينك با انجام  
تشريفات مقدماتى  درخواست مزبور  يك نوبت آگهى  مى گردد تا چنانچه  شخصى  اعتراضى دارد  و يا وصيت  
نامــه اى از متوفــى  نزد او  مى باشــد  از تاريخ نشــر  آگهى  ظرف مدت  يكماه  به ايــن دادگاه  تقديم دارد  واال 

گواهى  صادر خواهد شد.م الف: 479 تاريخ انتشار:94/1/23
منشى  شعبه  187 شوراى حل اختالف  مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد  -مژگان  حسين پور

آگهى
بدينوســيله به آقاى فخرى  فتاحى  صادق آبادى    فرزند قدرت اله  فعال مجهول االمكان  ابالغ مى شــود  
كه آقاى جواد روحبخش    دادخواســتى  به خواســته مطالبه  وجه    به طرفيت شــما  به شعبه  187 شوراى حل 
اختالف مشــهد  ارائه  و به كالســه  931078ثبت و  براى روز  پنجشــنبه  مورخه  94/2/31  ســاعت 08:30 
وقت رسيدگى  تعيين گرديده است  لذا به استناد  ماده 73 ق –آ- د- م  مراتب  يك نوبت  در روزنامه  كثير 
االنتشار  درج مى گردد  شما ميتوانيد  قبل از رسيدگى  به  دبيرخانه  شوراى حل اختالف  شعبه 187 شهرستان 
مشــهد  مســتقر  در مجتمع  شــماره چهار  به نشــانى بلوار دانش آموز  نبش  دانش آموز 2 مراجعه  و با ارائه 
آدرس  جديد خود  نســخه ثانى  دادخواســت  و ضمائم را  دريافت  و در وقت مقرر  جهت  رســيدگى  در شورا  

حاضر  شويد  در صورت  عدم حضور  غيابا  رسيدگى خواهد شد. م الف: 478 تاريخ انتشار: 94/1/23
 مسئول دبيرخانه   شعبه  187 شوراى حل اختالف  مشهد 

آگهى
خواهان رونوشت  حصر وراثت  سعيد قربانى  ميالنى    فرزند رسول    به شرح دادخواست  تقديم و  به 
كالســه  940009 از اين دادگاه  دادخواســت گواهى  حصر وراثت  نموده  و چنين توضيح داده  كه شــادروان  
رســول قربانــى  ميالنــى    در اقامتگاه  دائمى خود  بــدرود  حيات  گفته  و ورثه حين الفوت  منحصر اســت به: 
1- ســعيد قربانى  ميالنى  ش ش 1587(فرزند)2-فرزانه قربانى  ميالنى ش ش 1819 (فرزند)3-افســانه  
قربانــى ميالنــى  ش ش 89933(فرزند) 4- فاطمه معبودى  باويل عليائى ش ش 825(همســر) اينك با انجام  
تشريفات مقدماتى  درخواست مزبور  يك نوبت آگهى  مى گردد تا چنانچه  شخصى  اعتراضى دارد  و يا وصيت  
نامــه اى از متوفــى  نزد او  مى باشــد  از تاريخ نشــر  آگهى  ظرف مدت  يكماه  به ايــن دادگاه  تقديم دارد  واال 

گواهى  صادر خواهد شد.م الف: 477 تاريخ انتشار:94/1/23
منشى  شعبه  187 شوراى حل اختالف  مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد  -مژگان  حسين پور

آگهى
خواهان رونوشــت  حصر وراثت  فرخنده  ابوالفتحى  مقدم    فرزند نوروز على    به شــرح دادخواســت  
تقديمى  ثبت شــده  و به كالســه  931226 از اين دادگاه  دادخواســت گواهى  حصر وراثت  نموده  و چنين 
توضيــح داده  كــه شــادروان  رضا  قضائــى     در اقامتگاه  دائمى خود  بدرود  حيــات  گفته  و ورثه حين الفوت  
منحصر اســت به: 1- فرخنده ابوالفتحى  ش ش 137(همســر)2- فريماه   قضائى  ش ش 1920( فرزند)3- 
ميثــم  قضائــى ش ش 897(فرزنــد)4- مرتضــى قضائى  861( فرزنــد)   اينك با انجام  تشــريفات مقدماتى  
درخواســت مزبور  يك نوبت آگهى  مى گردد تا چنانچه  شــخصى  اعتراضى دارد  و يا وصيت  نامه اى از متوفى  
نزد او  مى باشد  از تاريخ نشر  آگهى  ظرف مدت  يكماه  به اين دادگاه  تقديم دارد  واال گواهى  صادر خواهد 

شد.م الف: 476 تاريخ انتشار:94/1/23
منشى  شعبه  187 شوراى حل اختالف  مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد  -مژگان  حسين پور

آگهى
خواهان رونوشت  حصر وراثت  حسن  ذبيحى    فرزند عباسعلى    به شرح دادخواست  تقديمى  ثبت شده  
و به كالسه  931227از اين دادگاه  دادخواست گواهى  حصر وراثت  نموده  و چنين توضيح داده  كه شادروان  
عباسعلى  ذبيحى    در اقامتگاه  دائمى خود  بدرود  حيات  گفته  و ورثه حين الفوت  منحصر است به: 1- حسن   
ذبيحــى  ش ش 3112(فرزنــد)2- حســين  ذبيحــى  ش ش 3113( فرزند)3- اعظــم ذبيحى  ش ش 1541 
(فرزند)4- محسن ذبيحى  ش ش 4294 (فرزند)5- صديقه ذبيحى  ش ش 8267(فرزند)6- مريم  گرمراد  
ش ش 77(همســر)  اينك با انجام  تشــريفات مقدماتى  درخواســت مزبور  يك نوبت آگهى  مى گردد تا چنانچه  
شخصى  اعتراضى دارد  و يا وصيت  نامه اى از متوفى  نزد او  مى باشد  از تاريخ نشر  آگهى  ظرف مدت  يكماه  

به اين دادگاه  تقديم دارد  واال گواهى  صادر خواهد شد.م الف: 475 تاريخ انتشار:94/1/23
منشى  شعبه  187 شوراى حل اختالف  مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد  -مژگان  حسين پور

آگهى
بدينوســيله به آقاى على اصغر  دريا دل     فعال مجهول االمكان  ابالغ مى شــود  كه خانم  صديقه  نقيبى    
دادخواســتى  به خواســته مطالبه  وجه   به طرفيت شــما  به شعبه  188 شــوراى حل اختالف مشهد  ارائه  و به 
كالســه  931176 ثبت و  براى مورخه  94/2/29  ســاعت 09:30 صبح  وقت رسيدگى  تعيين گرديده است  
لذا به استناد  ماده 73 ق –آ- د- م  مراتب  يك نوبت  در روزنامه  كثير االنتشار  درج مى گردد  شما ميتوانيد  
قبل از رسيدگى  به  دبيرخانه  شوراى حل اختالف  شعبه 188 شهرستان مشهد  مستقر  در مجتمع  شماره چهار  
به نشانى بلوار وكيل آباد   مراجعه  و با ارائه آدرس  جديد خود  نسخه ثانى  دادخواست  و ضمائم را  دريافت  
و در وقت مقرر  جهت  رســيدگى  در شــورا  حاضر  شــويد  در صورت  عدم حضور  غيابا  رسيدگى خواهد شد. 

م الف: 469 تاريخ انتشار: 94/1/23
 مسئول دبيرخانه   شعبه  188 شوراى حل اختالف  مشهد 

آگهى
بدينوســيله به آقاى مهدى اكبرى     فرزند حســن   فعال مجهول االمكان  ابالغ مى شــود  كه آقاى داوود  
بنازاده     دادخواستى  به خواسته مطالبه وجه    به طرفيت شما  به شعبه  192 شوراى حل اختالف مشهد  ارائه  
و به كالسه  192/940014ثبت و  براى روز  چهار شنبه    مورخه  94/2/30  ساعت 08/30 وقت رسيدگى  
تعيين گرديده اســت  لذا به اســتناد  ماده 73 ق –آ- د- م  مراتب  يك نوبت  در روزنامه  كثير االنتشــار  درج 
مى گردد  شــما ميتوانيد  قبل از رســيدگى  به  دبيرخانه  شــوراى حل اختالف  شــعبه 192 شهرســتان مشهد  
مستقر  در مجتمع  شماره چهار  به نشانى نبش  دانش آموز 2 مراجعه  و با ارائه آدرس  جديد خود  نسخه ثانى  
دادخواســت  و ضمائم را  دريافت  و در وقت مقرر  جهت  رســيدگى  در شــورا  حاضر  شــويد  در صورت  عدم 

حضور  غيابا  رسيدگى خواهد شد. م الف: 470 تاريخ انتشار: 94/1/23
 مسئول دفتر   شعبه  192شوراى حل اختالف  مشهد 

آگهى
بدينوســيله بــه آقايان  1- اميد  بريچــى و 2- مجيد ناروئى  فرزند  1- عبدالشــكور  2- منوچهر    فعال 
مجهــول االمــكان  ابــالغ مى شــود  كه آقاى حســين  حبيبى  بوكالت  مرتضــى  رحيمى  متين    دادخواســتى  به 
خواســته مطالبه وجه  ســفته   به طرفيت شــما  به شــعبه  1192 شوراى حل اختالف مشــهد  ارائه  و به كالسه  
192/931233 ثبت و  براى روز دوشنبه   مورخه  94/2/28  ساعت 08/30 وقت رسيدگى  تعيين گرديده 
اســت  لذا به اســتناد  ماده 73 ق –آ- د- م  مراتب  يك نوبت  در روزنامه  كثير االنتشــار  درج مى گردد  شما 
ميتوانيد  قبل از رســيدگى  به  دبيرخانه  شــوراى حل اختالف  شعبه 192 شهرستان مشهد  مستقر  در مجتمع  
شــماره چهار  به نشــانى نبش  دانش آموز 2 مراجعه  و با ارائه آدرس  جديد خود  نســخه ثانى  دادخواســت  و 
ضمائــم را  دريافــت  و در وقت مقرر  جهت  رســيدگى  در شــورا  حاضر  شــويد  در صــورت  عدم حضور  غيابا  

رسيدگى خواهد شد. م الف: 471 تاريخ انتشار: 94/1/23
 مسئول دبيرخانه   شعبه  192 شوراى حل اختالف  مشهد 

آگهى
بدينوســيله به آقاى محمد صالح  رضوى  شــاهرودى   فرزند جعفر   فعال مجهول االمكان  ابالغ مى شــود  
كــه آقــاى بابك بهجتى  به وكالت  نصير  گل مكانى     دادخواســتى  به خواســته تفيــذ  مبايعه  نامه    به طرفيت 
شــما  به شــعبه  192شوراى حل اختالف مشهد  ارائه  و به كالسه  192/931168 ثبت و  براى روز  پنجشنبه  
مورخه  94/2/31  ساعت 9 وقت رسيدگى  تعيين گرديده است  لذا به استناد  ماده 73 ق –آ- د- م  مراتب  
يك نوبت  در روزنامه  كثير االنتشار  درج مى گردد  شما ميتوانيد  قبل از رسيدگى  به  دبيرخانه  شوراى حل 
اختالف  شــعبه 187 شهرســتان مشهد  مســتقر  در مجتمع  شماره چهار  به نشانى  مشهد – ابتداى دانش آموز 
نبــش  دانــش آمــوز 2 مراجعه  و با ارائه آدرس  جديد خود  نســخه ثانى  دادخواســت  و ضمائم را  دريافت  و 
در وقت مقرر  جهت  رســيدگى  در شــورا  حاضر  شــويد  در صورت  عدم حضور  غيابا  رسيدگى خواهد شد. م 

الف: 472 تاريخ انتشار: 94/1/23
 مسئول دبيرخانه   شعبه  192 شوراى حل اختالف  مشهد 

آگهى
بدينوســيله به آقاى جواد امير  بيگ     فرزند ابوالفضل     فعال مجهول االمكان  ابالغ مى شــود  كه آقاى 
محمد  شــريفى بروانلو   دادخواســتى  به خواسته مطالبه وجه چك     به طرفيت شما  به شعبه  192شوراى حل 
اختالف مشــهد  ارائه  و به كالســه  192/931127 ثبت و  براى روز ســه شــنبه   مورخه  94/2/22  ساعت 
08/30 وقــت رســيدگى  تعيين گرديده اســت  لذا به اســتناد  مــاده 73 ق –آ- د- م  مراتــب  يك نوبت  در 
روزنامه  كثير االنتشار  درج مى گردد  شما ميتوانيد  قبل از رسيدگى  به  دبيرخانه  شوراى حل اختالف  شعبه 
192شهرستان مشهد  مستقر  در مجتمع  شماره چهار  به نشانى  نبش  دانش آموز 2 مراجعه  و با ارائه آدرس  
جديد خود  نســخه ثانى  دادخواســت  و ضمائم را  دريافت  و در وقت مقرر  جهت  رســيدگى  در شــورا  حاضر  

شويد  در صورت  عدم حضور  غيابا  رسيدگى خواهد شد. م الف: 473تاريخ انتشار: 94/1/23
 دفتر    شعبه  192 شوراى حل اختالف  مشهد

آگهى
بدينوســيله بــه آقاى على اصغــر  دريا دل    فرزند جعفــر   فعال مجهول االمكان  ابالغ مى شــود  كه آقاى 
رمضانعلى  مالئى فر   دادخواستى  به خواسته مطالبه وجه     به طرفيت شما  به شعبه  188شوراى حل اختالف 
مشهد  ارائه  و به كالسه  931175ثبت و  براى مورخه  94/2/29  ساعت 09:00 صبح  وقت رسيدگى  تعيين 
گرديده است  لذا به استناد  ماده 73 ق –آ- د- م  مراتب  يك نوبت  در روزنامه  كثير االنتشار  درج مى گردد  
شــما ميتوانيد  قبل از رســيدگى  به  دبيرخانه  شــوراى حل اختالف  شــعبه 188 شهرستان مشهد  مستقر  در 
مجتمع  شــماره چهار  به نشــانى  بلوار وكيل آباد  مراجعه  و با ارائه آدرس  جديد خود  نسخه ثانى  دادخواست  
و ضمائم را  دريافت  و در وقت مقرر  جهت  رســيدگى  در شــورا  حاضر  شــويد  در صورت  عدم حضور  غيابا  

رسيدگى خواهد شد. م الف: 468 تاريخ انتشار: 94/1/23
 مسئول دبيرخانه   شعبه  188 شوراى حل اختالف  مشهد 

ابالغ  وقت رسيدگى
 خواهان / خواهان  ها على  قربانزاده  به وكالت  آقاى روح ا...دادخواستى  به طرفيت  خوانده / خواندگان  
معظم عباســى   به خواســته  مطالبه وجه چك    تقديم  دادگاه هاى عمومى  شهرســتان شهرستان  مشهد  نموده 
كه  جهت رســيدگى  به شــعبه  145 شــوراى حل  اختالف  مجتمع شماره  سه شهرستان  مشهد واقع  در مشهد 
-  بلوار شــهيد قره نى  - نبش قره نى  28 ارجاع  و به كالســه  9309987503101061 ثبت گرديده    كه 
وقت رسيدگى  آن  1394/01/26 و ساعت  08:30تعيين  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  كثير االنتشار  آگهى مى شود  تا خوانده  پس از نشر  آگهى و 
اطالع  از مفاد آن  به دادگاه  مراجعه ضمن  اعالم نشانى  كامل  خود نسخه دوم  دادخواست  و ضمائم را  دريافت 

و در  وقت مقرر فوق  جهت رسيدگى  حاضر گردد .م الف: 14845 تاريخ انتشار: 94/1/23
 منشى شعبه  145 شوراى حل اختالف  مجتمع شماره  سه شهرستان  مشهد –منوره ساقى

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 سند رسمى برابر راى شماره  139360306015006113  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد   تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى  آقاى ابوالقاســم  محمدى  كردبانى    فرزند محمد رضا    بشــماره شناسنامه 1صادره 
از تايبــاد   در چهــار  دربنــد مغازه و زمين  ديوار شــده  به اســتثناء  ثمن اعيان   به مســاحت 1051 متر مربع  
پــالك 503  فرعــى از  125 اصلى  واقع در بخش 14 مشــهد  شهرســتان تايباد  خريدارى از محل قســمتى از 
مالكيت ســهم االرثى  عبدالكريم  غفورى احدى  از ورثه مرحوم غالم نبى  غفورى  مالك رســمى     محرز گرديده 
اســت .. 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 داشته باشــند 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 تســليم اعتراض 
�دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف: 81تاريخ انتشــار نوبت اول:93/12/21تاريخ 

انتشار نوبت دوم :94/1/20
 مسلم چشمى – رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

متن آگهى
به اســتناد ماده 180 ق.آ.د.ك دادگاههاى عمومى وانقالب در امور كيفرى به آقاى ناصر كله هويى كه در 
پرونده كالســه 940015-102 ج به اتهام قدرت نمايى با اســلحه تحت تعقيب اســت ابالغ مى گردد در وقت 
رســيدگى به تاريخ 94/3/4 ساعت 8/45 در شعبه 102 دادگاه جزايى كرمانشاه حاضر شويد در صورت عدم 

دادگاه غياباً مبادرت به صدور رأى خواهد نمود. م الف /176
منشى شعبه 102 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

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 سند رسمى برابر راى شماره 1393603060145005148هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد    تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبداهللا  خدادادى   فرزند  قادر  بشــماره شناســنامه 717 صادره از  تايباد  در 
يــك بــاب خانه  به مســاحت  280/50 متر مربع  پــالك  519 فرعى از  250 اصلى واقع در بخش  14 مشــهد 
شهرســتان  تايباد  خريدارى  از محل قســمتى  از مالكيت  عبداهللا خرم  نيا مالك رســمى محرز  گرديده اســت 
.. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشــار اوليــن آگهى به مدت دو 
مــاه اعتــراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظــرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض 
�دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف: 70تاريخ انتشار نوبت اول:93/12/19.تاريخ 

انتشار نوبت دوم : 93/1/19
مسلم چشمى – رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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 شماره 139360306015005643 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى  آقاى غالمرضا  معصومى  فرزند  حبيب اله  بشماره شناسنامه10    صادره از مشهد 
در يك باب  منزل به مســاحت  271/50 متر مربع  پالك 13 فرعى از  251 اصلى واقع  در بخش 14  مشــهد 
شهرســتان تايباد  خريدارى از  محل قســمتى  از مالكيت  حبيب اله معصومى  مالك رسمى  محرز گرديده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشــار اوليــن آگهى به مدت دو 
مــاه اعتــراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظــرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض 
�دادخواســت خــود را به مراجع قضايى تقديــم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.م الف:33تاريخ انتشــار نوبت اول: 12/4تاريخ 

انتشار نوبت دوم : 12/19
رئيس  ثبت اسناد و امالك  تايباد -  مسلم چشمى 

 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 سند رسمى برابر راى شماره 139360306015005926  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  تايباد  تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى   آقاى  ناصر شيخ جامى   فرزند  محمد عمر  بشماره شناسنامه 2808  صادره تايباد 
در  يك باب منزل  به مساحت  373/50 متر مربع پالك  343 فرعى از  276 اصلى واقع در  بخش 14 مشهد   
شهرســتان تايباد  خريدارى از محل قســمتى  از مالكيت  محمد عمر  شــيخ جامى  مالك رســمى  محرز  گرديده 
اســت .. 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 داشته باشــند 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 تســليم اعتراض 
�دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد م الف:74 تاريخ انتشــار نوبت اول.93/12/20 تاريخ 

انتشار نوبت دوم : 94/1/19
  مسلم چشمى -  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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 سند رسمى برابر راى شماره 139360306015006076  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  تايباد  تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى   آقاى  داود على  ميرزائى     فرزند  عبدالغنى   بشــماره شناســنامه 117 صادره  از 
تايبــاد در  يــك باب منزل  به مســاحت  398/55متر مربع پالك  17 فرعــى از  251 اصلى واقع در  بخش 14 
مشــهد   شهرســتان تايباد  خريدارى از محل قســمتى  از مالكيت  عبدالغنى  عليميرزايى   مالك رســمى  محرز  
گرديــده اســت .. لــذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15روز آگهى ميشــود در صورتى 
كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهــى بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مــدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض �دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت 
مذكــور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد م الف:73 تاريخ انتشــار نوبت 

اول.93/12/20 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/1/19
  مسلم چشمى -  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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 سند رسمى برابر راى شماره 139360306015006074  هيات 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 متقاضــى   آقاى  داود  على ميرزائى    فرزند  عبدالغنى   بشــماره شناســنامه 117  صادره 
از  تايبــاد در  در ششــدانگ  دكاكيــن  به مســاحت  125 متر مربــع  پالك 17 فرعــى  از 251 اصلى  واقع در  
بخش 14 مشــهد   شهرســتان تايباد  خريدارى از محل قسمتى  از مالكيت  عبدالغنى  عليميرزائى   مالك رسمى  
محرز  گرديده اســت .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى 
كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهــى بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مــدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض �دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت 
مذكــور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد م الف:71 تاريخ انتشــار نوبت 

اول.93/12/20 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/1/19
  مسلم چشمى -  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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 سند رسمى برابر راى شماره  139360306015005740  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد   تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى  آقاى على  عارف  زاده   فرزند مختار  بشــماره شناســنامه 3صادره از تايباد   در يك 
باب منزل به مســاحت  255/55متر مربع  پالك 2 فرعى از 256  اصلى  واقع در بخش 14  مشــهد شهرستان  
تايبــاد  خريــدارى  از محل قســمتى   از مالكيت  مشــاعى  خود متقاضــى   محرز گرديده اســت .. 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: 72تاريخ انتشــار نوبت اول:93/12/21تاريخ انتشار نوبت 

دوم :94/1/19
 مسلم چشمى – رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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 سند رسمى برابر راى شماره  139360306015006108  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد   تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى  آقاى بالل  خوش زبان  شهرنوى    فرزند جالل الدين  بشماره شناسنامه 125صادره 
از تايباد   در يك باب منزل به مســاحت  168/73متر مربع  پالك 1199فرعى  مجزى شــده  از 689 فرعى از  
125 اصلى  واقع در بخش 14  مشــهد شهرســتان  تايباد  خريدارى  از محل قســمتى   از مالكيت  جالل الدين 
خوش زبان  مالك رســمى محرز گرديده اســت .. 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 انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض �دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت 
انقضــاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف: 78تاريخ 

انتشار نوبت اول:93/12/21تاريخ انتشار نوبت دوم :94/1/19
 مسلم چشمى – رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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 سند رسمى برابر راى شماره  139360306015006106  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد   تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى  آقاى رســول  شــيخ احمدى     فرزند تاج محمد   بشــماره شناســنامه 241صادره از 
تايباد   در يك باب منزل به مســاحت  175/11متر مربع  پالك 687 فرعى از 125  اصلى  واقع در بخش 14  
مشــهد شهرســتان  تايباد  خريدارى  از محل قسمتى   از مالكيت  احمد شيخ  احمدى  شهرنويى    محرز گرديده 
اســت .. 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 داشته باشــند 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 تســليم اعتراض 
�دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف: 79تاريخ انتشــار نوبت اول:93/12/21تاريخ 

انتشار نوبت دوم :94/1/19
 مسلم چشمى – رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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 سند رسمى برابر راى شماره  139360306015006100  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد   تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى  آقاى حسم الدين  خوش زبان     فرزند امين الدين   بشماره شناسنامه 4436صادره 
از تايبــاد   در يــك باب منزل به مســاحت  340/20متر مربع  پــالك 330 فرعى از 125  اصلى  واقع در بخش 
14  مشــهد شهرســتان  تايباد  خريدارى  از محل قســمتى   از مالكيت  نادره  ســلطان فاروقى  شهر نويى مالك 
رســمى    محرز گرديده اســت .. 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 داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار 
اوليــن آگهــى بــه 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 به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف: 80تاريخ انتشار نوبت 

اول:93/12/21تاريخ انتشار نوبت دوم :94/1/19
 مسلم چشمى – رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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 139360306012005774هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كاشمر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى   آقاى  غالمرضا   آسايش   فرزند محمد بشماره شناسنامه 7 صادره كاشمر  در چهار 
دانگ  از ششدانگ  يك باب منزل  به مساحت  184/52 متر  مربع از   پالك 1116 فرعى از  58 اصلى واقع در  
بخش سه كاشمر  خريدارى از مالك رسمى  مالكيت مشاعى  متقاضى    محرز گرديده است .. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند 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 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:74تاريخ انتشار نوبت اول: 94/01/22تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/6
 على امينى - رئيس ثبت اسناد و امالك كاشمر

متن آگهى احضار متهم 
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواســت) مجتمع مركزى شهرســتان كرمانشــاه (شــعب دادگاه) به 
موجب كيفرخواســت صادره در پرونده كالســه 109/9309988322801207 جزايى، بــراى متهم جوانمرد 
خندان به اتهام تخريب، تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى 
مورخه 1394/03/06 ســاعت 11:00 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى 
به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى 
مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف /196
مدير دفتر شعبه 109 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

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 سند رسمى برابر راى شماره 1393603060120057773هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  كاشمر  تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى   خانم  زهرا  ســجاديان  فروتقه    فرزند حســين  بشــماره شناســنامه 42 صادره از 
كاشــمر  در دو دانگ  از ششــدانگ  يك باب منزل  به مســاحت  184/52 متر مربع از  پالك 1116 فرعى از 
58 اصلى واقع  در بخش ســه كاشــمر  خريدارى از مالك رســمى  مالكيت مشاعى خود متقاضى    محرز گرديده 
اســت .. 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 داشته باشــند 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 تســليم اعتراض 
�دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف:77تاريخ انتشــار نوبت اول: 94/01/22تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 94/2/6
 على امينى - رئيس ثبت اسناد و امالك كاشمر

آگهى اصالحيه
پيــرو آگهــى موضوع ماده 3 قانون به شــماره 50/م الــف چاپ نوبت اول در روزنامه سياســت روز مورخ 

94/1/22 هيات موضوع قانون صحيح ميباشد كه بدينوسيله اصالح مى گردد. 


