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متن آگهى احضار متهم (مربوط به دادگاه بافرض وجود كيفرخواست)
مجتمع مركزى شهرســتان كرمانشاه (شــعب دادگاه) به موجب كيفر خواست شــماره ...... در پرونده  كالسه 
9309988315600943 براى بهزاد كلهر و ســعيد مرادى به اتهام توهين به اشخاص عادى و معاونت در سرقت 
تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1394/03/11 ساعت 
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 دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفــاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى اســت در صــورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/618
منشى شعبه 108 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى احضار متهم (مربوط به دادگاه بافرض وجود كيفرخواست)
مجتمع مركزى شهرســتان كرمانشاه (شــعب دادگاه) به موجب كيفر خواست شــماره ...... در پرونده  كالسه 
9309988321000531 براى اقبال فتحى به اتهام مزاحمت تلفنى تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع 
به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1394/03/11 ساعت 10:30 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/617
منشى شعبه 108 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى احضار متهم (مربوط به دادگاه بافرض وجود كيفرخواست)
مجتمع مركزى شهرســتان كرمانشاه (شــعب دادگاه) به موجب كيفر خواست شــماره ...... در پرونده  كالسه 
9209988315802466 براى ميالد نظرى و پوريا ميرى و سعيد نادرى و سعيد رشادت به اتهام سرقت مستوجب 
تعزير تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1394/03/11 
ساعت 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/616
منشى شعبه 108 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

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 139360306012005801هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  كاشــمر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى  خانم خديجه  نوابى فرزند  صفر  بشماره شناسنامه 46053صادره از تهران  در يك باب منزل  
به مســاحت  101/45 متر مربع از  پالك  821 فرعى از  58 اصلى واقع  در بخش ســه  كاشــمر خريدارى  از مالك 
رسمى  خانم بى بى  رقيه   حسينى يزدى  احدى  از ورثه  بى بى فاطمه  طباطبايى  تربقان   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: 19تاريخ انتشار نوبت اول:94/2/8 تاريخ انتشار نوبت دوم:94/2/23
 على امينى - رئيس ثبت اسناد و امالك كاشمر 

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 ســند رسمى برابر راى شماره 139460306012000079 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  كاشــمر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى  خانم مريم  صحرائى فرزند محمد رضا   بشــماره شناســنامه 497 صادره از  كاشمر در يك باب  
منزل به مســاحت  140/5 متر مربع از پالك  795  فرعى از  3027 اصلى واقع  در بخش  يك حومه  خريدارى از 
مالك رسمى  ورثه عباس  صحرايى   و خانم زهرا  مسكينى  ترشيزى  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 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: 620تاريخ انتشار نوبت اول:94/2/8 تاريخ انتشار نوبت دوم:94/2/23
 على امينى -رئيس ثبت اسناد و امالك كاشمر 

رونوشت آگهى حصر وراثت 
 نظر به اينكه   خانم فاطمه جنگى  داراى شناسنامه شماره  859به شرح دادخواست  به كالسه  94/56 از اين 
شورا  درخواست  گواهى حصر وراثت  نموده  و چنين  توضيح  داده كه شادروان  محمود  معمر  ناوخى    به شناسنامه  
150  در تاريخ  1389/5/19 در اقامتگاه  دائمى  خود بدرود  زندگى  گفته  و ورثه حين الفوت آن مرحوم  منحصر 
است به: 1- فاطمه  جنگى  ش ش 859 صادره از مشهد  زوجه  همسر متوفى 2- زينب  پيش بين  ناوخى  ش ش 
694 صادره قوچان  مادر متوفى 3- على معمر  ناوخى  ش ش 0770 درگز  فرزند  متوفى   اينك با انجام  تشريفات  
مقدماتى  درخواست  مزبور  را به استناد  ماده  362 ق امور  حسبى  يك نوبت  آگهى  مى نمايد  تا هر كسى  اعتراضى  
دارد و يا  وصيتنامه  از متوفى  نزد او باشد  از تاريخ  نشرگهى  ظرف  يك ماه  به شورا  تقديم دارد  و اال گواهى  صادر  

خواهد شد .م الف: 94/56 تاريخ انتشار: 94/2/8
قاضى  شورا – شعبه  312 شوراى  حل اختالف  شهرستان مشهد 

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

برابر رأى شــماره 139360310016010339هيأت موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقاى رضا قلى نژاد ف احمدعلى ش ش 2779 صادره از آمل در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
201/61مترمربع در قسمتى از پالك 73 فرعى از 2 فرعى از 45 اصلى واقع در بخش 10 محمودآباد قريه خشت 
سر خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمعلى سيفى محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.تاريخ انتشار نوبت اول 

94/1/24 نوبت دوم 94/2/8 مى باشد.م/الف149
 ابراهيم حسين زاده استخربيجار-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان آقاى بابك اماميان ف فرخ دادخواســتى به طرفيت خوانده خانم ســحر ســجادى ميان آب ف كريم به 
خواســته اعســار از پرداخت محكوم به تقديم دادگاه عمومى شهرســتان ســارى كه جهت رسيدگى به شعبه هفتم 
دادگاه عمومى حقوقى ســارى واقع در ســارى ارجاع و به كالســه 9409981510700064 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 94/3/9 ساعت 9صبح 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 امورمدنى و دستور 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 نموده و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد.م/الف94/574
شعبه هفتم دادگاه عمومى(حقوقى) سارى

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابر رأى شــماره 139360310016010388هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى خانم شــهناز ســواديان ف يوسفعلى ش ش 628 صادره از بابلسر در ششدانگ يك قعطه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 282/60مترمربع در قسمتى از پالك 14 اصلى واقع در بخش 10 محمودآباد قريه سوراخ 
مازو خريدارى از مالك رســمى آقاى غالمحســين نعمتى محرز گرديده اســت، لذا به منظــور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سندمالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 
صادر خواهد شد.توضيحات:شــماره فيش 919468 صحيح مى باشــد.تاريخ انتشار نوبت اول 94/2/8 نوبت 

دوم 94/2/23 مى باشد.م/الف296
 ابراهيم حسين زاده استخربيجار-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

1-برابــر رأى شــماره 139360310016010015هيأت موضــوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى 
اراضــى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتــى حوزه ملــك محمودآباد تصرفــات مالكانه 
و بالمعــارض متقاضــى آقاى عامــر نادرى ف اســداهللا ش ش 2219 صــادره از محمودآباد در ششــدانگ يك 
قطعــه زميــن با بناى احداثــى به مســاحت 451/53مترمربع در قســمتى از پالك 36 اصلى واقــع در بخش 2 
محمودآباد قريه ســرخرود خريدارى از مالك رســمى آقاى نادر نادرى محرز گرديده اســت.2-برابر رأى شماره 
139360310016010028هيــأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم آمنه نادرى 
ف اسداهللا ش ش 7 صادره از آمل در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 629/10 مترمربع 
در قســمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه ســرخرود خريدارى از مالك رســمى آقاى نادر 
نــادرى محرز گرديــده اســت.3-برابر رأى شــماره 139360310016010006هيأت موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد 
تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضى آقــاى مجتبى نادرى ف اســداهللا ش ش 67 صــادره از محمودآباد در 
ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 405/70مترمربع در قســمتى از پالك 36 اصلى واقع 
در بخش 2 محمودآباد قريه ســرخرود خريدارى از مالك رســمى آقاى نادر نادرى محرز گرديده است.4- برابر 
رأى شــماره 139360310016010011هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى 
عسگرى نادرى ف اسداهللا ش ش 2165 صادره از محمودآباد در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 434/21 مترمربع در قسمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود خريدارى 
از مالــك رســمى آقاى نادر نادرى محرز گرديده اســت، لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشخاص نســبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.تاريخ انتشار 

نوبت اول 94/2/8 نوبت دوم 94/2/23 مى باشد.م/الف299
 ابراهيم حسين زاده -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد

آگهى مزايده نوبت دوم
برابــر احــكام پرونــده 920129 اجرايى شــعبه دوم دادگاه حقوقى رامســر له آقاى عزيزالــه فتوحى با 
وكالــت آقاى على فتوحــى عليه آقاى احمد احمدنژاد محكوم عليه اســت به فروش يك قطعه زمين ششــدانگ 
بــه مســاحت تقريبــى 1746/5مترمربــع و تحت پالك ثبتــى از 429/34 فرعــى و اصلى واقــع در بخش پنج 
رامســر جاده ميرزاكوچك خان(هريس)ييالق سرمشــك برابر نظريه كارشناســان آقايان مهندس درويشيان به 
مبلــغ 1,397,200,000 ريال برآورد گرديده اســت طبق مواد 151و137 قانــون اجراى احكام اجرايى در روز 
چهارشنبه 94/2/30 ساعت 12:30 ظهر در دفتر اجراى احام مدنى شعبه دوم حقوقى رامسر مراجعه وسپس 

در صورت تمايل به خريد آن در جلسه مزايده شركت نمايند.م/الف
اجراى احكام مدنى شعبه دوم حقوقى رامسر

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محمدحسن عباسپور مجهول المكان
خواهان على حســين زاده ارمكى دادخواســتى به طرفيت خوانده محمدحسن عباسپور به خواسته مطالبه 
وجه تقديم دادگسترى شهرستان بابل نموده كه جهت رسيدگى به شعبه يازدهم شوراى حل اختالف شهرستان 
بابــل واقــع در بابل ارجاع و به كالســه پرونده 11/1510/93ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن چهارشــنبه 
94/3/27 ساعت 10:45 صبح تعيين شده است . به علت   مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و بــه تجويــز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور مدنــى  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 نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد.م/الف
شعبه يازدهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرائى كالسه 9300294 اجراى ثبت اسناد سبزوار
بدينوســيله به اقاى مجيد داورزنى فرزند على شــماره شناســنامه 1900 ســاكن بيهق تعاونى 4 و عفت 
كوشــكباغى فرزند حســن شماره شناســنامه 555 ابالغ مى شود كه بانك پارسيان ســبزوار به استناد قرارداد 
بانكى شــماره 1- 22008445 – 400-2039 جهت وصول مبلغ دويســت و چهل ميليون و پانصد و نود و پنج 
هزار و هفتصدو ســى وســه ريال تا تاريخ 16//92/11 به انضمام خســارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا 
روز تســويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه فوق در اين 
شــعبه تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 6218002791 – 93/12/17 و غيره مامور اجرا اجرا، محل اقامت 
شــما به شــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكارى طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه 
فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
اين اگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمايد، عمليات اجرائى جريان 

خواهد يافت.
تاريخ انتشار : سه شنبه 1394/2/8   

اميد خيرخواه- رئيس ثبت اسناد و امالك كشور   

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 9400021 اجراى ثبت سبزوار
بدين وســيله به ورثه مرحوم محمدحســين زردكوهى كه برابر گواهى حصروراثت شماره 14/92/46 – 
92/3/13 عبارتنــد از: مهــدى زردكوهى و فاطمه زردكوهى و داود زردكوهــى و على دلبرى و زهرا زردكوهى 
و هادى زردكوهى همگى فرزندان مرحوم ســاكنين ســبزوار قلعه نو ده راز كوچه شــهيد كرابى ابالغ مى شــود 
كه خانم طاهره نجفى فرزند خدامراد جهت وصول مبلغ يكصد و بيســت ميليون ريال به اســتناد مهريه مندرج 
در ســند ازدواج شــماره 31012 دفتــر ازدواج 46 داورزن بــه انضمام يكصد هزار ريــال هزينه قانونى عليه 
شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه فوق در اين شــعبه تشــكيل شــده و طبق گزارش مورخ 
6218000322 – 94/2/5 و غيره اداره پســت شهرســتان ســبزوار ابالغ واقعى اجرائيــه در آدرس مندرج 
ميســر نگرديده اســت لذا بنا به تقاضاى بســتانكارطبق ماده 19 آئين نامه اجرا مفاد اجراى اســناد الزم االجرا 
مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاريــخ اين اگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خــود اقدام ننمايد، عمليات 

اجرائى جريان خواهد يافت.
تاريخ انتشار : سه شنبه 1394/2/8   

اميد خيرخواه- رئيس ثبت اسناد و امالك كشور   

دادنامه
خواهــان : اقــاى احمد اعتصامى فرزند على با وكالت خانم فرزانه كيائى فرزند مهدى به نشــانى ســبزوار 
دفتــر وكالــت خواندگان: 1- آقاى فريبرز رادكانى فرزند امــام وردى 2- اقاى فريد رادكانى فرزند امام وردى 
3- خانــم زهرا جبارى فرزند امام وردى 4- آقاى فريــدون رادكانى فرزند امام وردى 5- آقاى فرهاد رادكانى 
فرزند امام وردى 6- آقاى رضا رادكانى فرزند امام وردى همگى به نشــانى مجهول 7- اقاى على مومن فرزند 
احمد 8- آقاى رضا هاشــمى فرزند محمد همگى به نشــانى سبزوار 20مترى فقيه – نبش فقيه 6 سوپر ماركت 
اميــن خواســته اثبات وقوع بيــع  راى دادگاه در خصوص دعوى آقاى احمد اعتصامــى فرزند على با وكالت خانم 
فرزانه كيائى به طرفيت 1- على مؤمن فرزند احمد 2- رضا هاشمى فرزند محمد 3- رضا 4- فريدون 5- فريد 
6- فريبــرز 7- فرهــاد رادكانمى فرزندان امام وردى 8- زهرا جبارى  به خواســته صدور حكم مبنى بر اثبات 
وقوع  عقد بيع نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين به شــماره ثبتى 9337 فرعى جداشــده از 1604 باقى 
مانده از 6 اصلى اراضى كلوت بخش 3 سبزوار و الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمى و صدور سند 
به نام خواهان از حيث بهاى خواسته هركدام مقوم به پنج ميليون و هزار تومان و ازجهت ابطال تمبر دادرسى 
مطابق با ارزش منطقه اى با احتساب جميع خسارات و هزينه هاى دادرسى و حق الوكاله وكيل، دادگاه با بررسى 
اوراق و محتويات پرونده ، مالحظه مفاد دادخواســت تقديمى، تصاوير مصدق مســتندات ابزارى ، مفاد گواهى 
ثبتى شــماره 4/93/34336- 93/12/12 كه حكايت از مالكيت ثبتى مورث خواندگان رديف هاى ســوم الى 
هشــتم دارد و با عنايت به اينكه خواندگان رديف هاى اول و دوم نيز با حضور در دادگاه خواســته خواهان را 
پذيرفته و بر وقوع معامله مورد ادعا با ايشان گواهى داده اند و از ناحيه ساير خواندگان نيز با وصف دعوت به 
رســيدگى از طريق نشرآگهى، نسبت به دعوى مطروحه و مستند ابرازى خواهان دفاع و يا تكذيبى بعمل نيامده 
اســت، دعوى مطروحه را ثابت دانســته و مســتنداً به مواد 198،515و 519 قانون آئين دادرسى مدنى، مواد 
10،219،220،223 قانــون مدنــى ضمن صدور حكم بر اثبات وقوع عقد بيع موضــوع عقد بيع موضوع مبايعه 
نامه مورخ 92/4/2، خواندگان رديف هاى ســوم، چهارم، پنجم، ششــم، هفتم و هشــتم را به حضور در دفتر 
خانه اســناد رســمى و تنظيم سند انتقال نسبت به شش دانگ قطعه زمين مورد خواسته به شماره ثبتى 9337 
فرعى جداشــده از 1604 باقى مانده از 6 اصلى اراضى كلوت بخش 3 ســبزوار و همچنين به پرداخت هزينه 
دادرســى و حق الوكاله وكيل با احزار تقصير ايشــان در طرح دعوى مطروحه در حق خواهان برابر تعرفه قانونى 
محكوم مى نمايد. رأى صادره نسبت به خواندگان رديف اول و دوم حضورى و با عنايت به اقرار ايشان قطعى و 
نســبت به ســاير خواندگان غيابى است و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در محاكم 

تجديد نظر استان مى باشد.
شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان سبزوار

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد تقى مقدم خواه فرزند عباس داراى شناســنامه شــماره 723 به شــرح دادخواست به كالسه 
940202 از اين دادگاه درخواســت صدور آگهى گواهى حصر وراثت را نموده و چنين توضيح داده اســت كه 
شــادروان مهدى مقدم خواه به شناســنامه شــماره 1185 در تاريخ 94/1/17 در اقامتگاه دائمى خود را فوت 
نموده اســت و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- بتول آهنيــن پنجه فرزند رضا ش ش 6656 
نســبت با متوفى مادر 2- محمد تقى مقدم خواد فرزند عباس ش ش 723 نســبت با متوفى پدر. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه 
اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تســليم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.
  رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حسن اصغرى فرزند يحيى داراى شناسنامه شماره 1543 به شرح دادخواست به كالسه 940213 
از اين دادگاه درخواست صدور آگهى گواهى حصر وراثت را نموده و چنين توضيح داده است كه شادروان امير 
اصغرى به شناسنامه شماره 0370857585 در تاريخ 93/9/24 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است 
و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- طيبه پايان فرزند محمد ش ش 388 نســبت با متوفى مادر 
2- حسن اصغرى فرزند يحيى ش ش 1543 نسبت با متوفى پدر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم خديجه شــعبانى فرزند بهرام داراى شناســنامه شــماره 40362 به شــرح دادخواســت به كالســه 
940212 از اين دادگاه درخواســت صدور آگهى گواهى حصر وراثت را نموده و چنين توضيح داده اســت كه 
شــادروان بهرام شــعبانى به شناسنامه شــماره 126 در تاريخ 1393/12/24 در اقامتگاه دائمى خود را فوت 
نمــوده اســت و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عباس شــعبانى فرزنــد بهرام ش ش 6982 
نســبت با متوفى فرزند 2- على شــعبانى فرزند بهرام ش ش 60 نســبت با متوفى فرزند 3- خديجه شــعبانى 
فرزند بهرام ش ش 40362 نسبت با متوفى فرزند 4- فاطمه شعبانى فرزند بهرام ش ش 14045 نسبت با 
متوفى فرزند 5- طاهره فهيمى فرزند ذبيح اله ش ش 9286 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى 

نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد ناصر موســوى بافران فرزند ســيد عبدالكريم داراى شناســنامه شــماره 15079 به شــرح 
دادخواســت به كالســه 940214 از اين دادگاه درخواســت صدور آگهى گواهى حصر وراثت را نموده و چنين 
توضيح داده اســت كه شــادروان ســيد عبدالكريم موســوى بافران به شناســنامه شــماره 93284 در تاريخ 
93/9/19 در اقامتــگاه دائمــى خود را فوت نموده اســت و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- 
ســيد مهدى موســوى بافران فرزند ســيد عبدالكريم ش ش 31465 نســبت با متوفى فرزند 2- ســيد ناصر 
موسوى بافران فرزند سيد عبدالكريم ش ش 15079 نسبت با متوفى فرزند 3- سيد محسن موسوى بافران 
فرزند ســيد عبدالكريم ش ش 0370276906 نســبت با متوفى فرزند 4- فخرى سادات بافران فرزند سيد 
عبدالكريم ش ش 31464 نسبت با متوفى فرزند 5- سميرا السادات موسوى بافران فرزند سيد عبدالكريم 
ش ش 1968 نسبت با متوفى فرزند 6- شمسى عسگرى ورجانى فرزند محمود ش ش 1069 نسبت با متوفى 
زوجــه 7- زهــرا برزگر بفروئى فرزند عليرضا ش ش 762 نســبت بــا متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى 

نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانــم مليحــه اصالن بيگى فرزند محمد داراى شناســنامه شــماره 93 به شــرح دادخواســت به كالســه 
940216 از اين دادگاه درخواســت صدور آگهى گواهى حصر وراثت را نموده و چنين توضيح داده اســت كه 
شادروان محمد اصالن بيگى به شناسنامه شماره 711 در تاريخ 1389/9/21 در اقامتگاه دائمى خود را فوت 
نموده است و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محسن اصالن بيگى فرزند محمد ش ش 16318 
نســبت با متوفى فرزند 2- حســين اصالن بيگى فرزند محمد ش ش 324 نســبت با متوفى فرزند 3- مجتبى 
اصالن بيگى فرزند محمد ش ش 0371168023 نســبت با متوفى فرزند 4- مليحه اصالن بيگى فرزند محمد 
ش ش 93 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه زينل لنگرودى فرزند محمد حسين ش ش 249 نسبت با متوفى 
زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا هر كســى اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تســليم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى جمشــيد مرادى فرزند ســلطانعلى داراى شناســنامه شــماره 1554 به شــرح دادخواست به كالسه 
940218 از اين دادگاه درخواســت صدور آگهى گواهى حصر وراثت را نموده و چنين توضيح داده اســت كه 
شــادروان ميثم مرادى به شناسنامه شماره 0373939000 در تاريخ 1393/10/29 در اقامتگاه دائمى خود 
را فوت نموده اســت و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حلميه محمدى فرزند محمد حسين ش 
ش 1770 نســبت با متوفى مادر 2- جمشــيد مرادى فرزند ســلطانعلى ش ش 1554 نســبت با متوفى پدر. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا هر كســى اعتراضى دارد و 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى جمشــيد مرادى فرزند ســلطانعلى داراى شناســنامه شــماره 1554 به شــرح دادخواست به كالسه 
940217 از ايــن دادگاه درخواســت صــدور آگهى گواهى حصر وراثــت را نموده و چنين توضيح داده اســت 
كه شــادروان رضا مرادى به شناســنامه شــماره 0370538978 در تاريخ 93/7/9 در اقامتگاه دائمى خود را 
فوت نموده است و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نازنين رجبلو فرزند قنبرعلى ش ش 870 
نســبت با متوفى مادر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا هر 
كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به 

دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم ربابه طاهرى نســب فرزند محمدعلى داراى شناســنامه شماره 4253 به شرح دادخواست به كالسه 
940215 از اين دادگاه درخواســت صدور آگهى گواهى حصر وراثت را نموده و چنين توضيح داده اســت كه 
شــادروان على اكبر معصمى به شناســنامه شماره 355 در تاريخ 1393/10/4 در اقامتگاه دائمى خود را فوت 
نموده است و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهدى معصمى فرزندعلى اكبر ش ش 112472 
نســبت با متوفى فرزند 2- ســكينه معصمى فرزندعلى اكبر ش ش 106867 نسبت با متوفى فرزند 3- رقيه 
معصمى فرزندعلى اكبر ش ش 2554 نســبت با متوفى فرزند 4- فاطمه معصمى فرزندعلى اكبر ش ش 968 
نســبت بــا متوفى فرزنــد 5- زهرا معصمــى فرزندعلى اكبر ش ش 9005 نســبت با متوفــى فرزند 6- ربابه 
طاهرنســب اميرى فرزند محمد على ش ش 4253 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم 

اگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان: محمد حســين عسگرى فرد با وكالت سيعد خليلى خوانده محمد حسين عابدينى خواسته: مطالبه 
وجه در تاريخ 94/2/5 خواهان محمد حســين عســگرى فرد دادخواســتى مطالبه وجه به طرفيت خوانده محمد 
حســين عابدينى به شرح خواســته فوق به شعبه يك تقديم كه به شــماره 812/1/93 ثبت و براى روز شنبه 
1394/3/16 ســاعت 16/45 وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتى يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم نشانى و 
دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين 
شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود 
دفتر شعبه 1 شوراى حل اختالف استان قم

اگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان: مهدى فرحى يزدى خوانده: فاطمه اســتاك خواســته مطالبه وجــه در تاريخ 1394/2/5 خواهان 
مهدى فرحى يزدى دادخواســتى به طرفيت خوانده فاطمه اســتاك به شــرح خواســته مطالبه وجه به شعبه 10 
تقديم كه به شماره 47/10/94 ثبت و براى روز شنبه 1394/3/9 ساعت 16 وقت رسيدگى تعيين گرديده 
است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى مراتى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى 
تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم نشانى و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و 
يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه 

غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود 
دفتر شعبه 10 شوراى حل اختالف استان قم

اگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان: حسين ابراهيمى خوانده: مهسا ساالرى خواسته مطالبه خسارت در تاريخ 94/2/5 خواهان فوق 
دادخواستى مبنى بر مطالبه خسارت به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه ششم تقديم كه به 
شماره 49/6/94 ثبت و براى روز 1394/3/16 ششم ساعت 16/30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است و 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از 
تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم نشانى و دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا 

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود 
دفتر شعبه 6 شوراى حل اختالف استان قم

متن آگهى
شماره پرونده: 9409982515800126 شماره ابالغيه: 9410102515800615

خواهان ســكينه رئيســى نافجى دادخواســتى به طرفيت خوانده حســن رئيس نافجى به خواســته طالق به 
درخواســت زوجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرســتان قم نموده كه جهت رسيدگى به شعبه بيست و 
دوم دادگاه عمومى حقوقى(خانواده) دادگســترى شهرســتان قم واقع در قم، ابتداى خيابان توحيد، مجتمع قضايى 
شهيد قدوسى، طبقه سوم شعبه 22 ارجاع و به كالسه 9409982515800126 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/3/18 و ســاعت 11 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى 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 نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم با دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد
قم، ابتداى خيابان توحيد، مجتمع قضائى شهيد قدوسى، طبقه سوم شعبه 22 

مدير دفتر شعبه بيست و دوم دادگاه عمومى حقوقى(خانواده) دادگسترى شهرستان قم

متن آگهى
شماره پرونده: 9409982515800072 شماره ابالغيه: 9410462515800002

خواهان معصومه قديمى دادخواســتى به طرفيت خوانده لفته البطوطى به خواسته طالق به درخواست زوجه 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان قم نموده كه جهت رسيدگى به شعبه بيست و دوم دادگاه عمومى 
حقوقى(خانواده) دادگسترى شهرستان قم واقع در قم، ابتداى خيابان توحيد، مجتمع قضايى شهيد قدوسى، طبقه 
ســوم شــعبه 22 ارجاع و به كالســه 9409982515800072 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/3/6 و 
ساعت 8 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 شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم با دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد
قم، ابتداى خيابان توحيد، مجتمع قضائى شهيد قدوسى، طبقه سوم شعبه 22

مدير دفتر شعبه بيست و دوم دادگاه عمومى حقوقى(خانواده) قم – محمد بيات بخشى 

دادنامه
پرونــده كالســه 9309988404800364 شــعبه 101 دادگاه عمومــى (جزائى) شهرســتان روانســر 
دادنامه شماره 9409978401400039- شاكى: آقاى اميد حاصلى فرزند على به نشانى كرمانشاه، روانسر، 
مركزى، بدر، قالنجه- متهمين: 1- آقاى فايق عبداللهى به نشــانى كرج خ عدل كوى گلستان ساختمان ستايش 
كدپســتى 3194646948- 2- آقــاى فايــق عبدالهى فرزند محمد به نشــانى كرج كارمندان شــمالى خ دوم 
غربــى ك ياس اول بلوك/پالك 4 طبقه همكف كدپســتى 3145714176- 3- خانم مينا قلى پور هشــترود 
فرزند حميد به نشانى محمودآباد، زنبق 2، پالك 326، كدپستى 3148656159- اتهام: مزاحمت تلفنى- به 
تاريخ امروز 1394/1/26 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 101 جزايى دادگاه عمومى شهرســتان روانسر 
به تصدى امضاكننده ذيل تشــكيل اســت پرونده پيوســتى مفتوح و تحت نظر قــرار دارد و مالحظه مى گردد 
كه نشــر آگهى واصل شــده اســت و متهم جهت دفاع از اتهام منتســبه على رغم انتظار كافى حاضر نگرديده 
و اليحه دفاعيه اى ارســال ننموده اســت لذا با عنايت به محتويات پرونده ضمن اعالم ختم رســيدگى به شرح 
ذيــل مبادرت به صدور رأى مى گردد. «رأى دادگاه» در خصــوص اتهام آقاى فايق عبدالهى فرزند محمد دائر 
بر ايجاد مزاحمت تلفنى و توهين و تهديد ازطريق ارسال پيامك با شماره 09301193027 به شماره سريال 
359176051161270 موضوع كيفرخواســت دادسراى روانسر و شكايت آقاى اميد حاصلى فرزند حاجعلى 
دادگاه با عنايت به كيفرخواست صادره، عدم حضور متهم و عدم ارسال اليحه دفاعيه از جانب ايشان عليرغم 
نشــر آگهى و انتظار كافى و پاســخ اســتعالم شــماره 511206/ح/93-180/05 مورخه 93/7/9 از شركت 
ايرانســل مبنى بر فعال بودن دو ســيم كارت بشــماره 09376223732 و 09391651034 بر روى گوشى 
تلفن همراه مزبور و پرينت پيامك ها و تماس هاى ارسالى از شماره مزاحم به شماره شاكى وفق صفحات 16 
و 17 و 18 و 28 الى 60 اتهامات نامبرده محرز اســت لذا به اســتناد ماده 2 و 134 و 160 و 211 از قانون 
مجازات اسالمى و مواد 608 و 641 و 669 قانون تعزيرات و ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت 
مصوب 1373 با اصالحات بعدى حكم به محكوميت متهم به پرداخت يك ميليون ريال جزاى نقدى بابت اتهام 
توهيــن و هفــت ميليون ريال بابت اتهام مزاحمت تلفنى در حق صندوق دولت و تحمل 74 ضربه شــالق بابت 
اتهــام تهديد صــادر و اعالم مى گردد. ضمنا در مرحله اجراء فقط مجازات اشــد قابل اجــراء بوده و در صورت 
عــدم قابليــت اجراء نوبت به اجراى مجازات بعــدى مى گردد. رأى صادره غيابى و ظــرف ده روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در اين مرجع و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان 

كرمانشاه مى باشد.
دادرس شعبه 101 جزائى دادگسترى روانسر

دادنامه
كالســه پرونده: 17/925/93- شــماره دادنامــه: 1003/93- وقت رســيدگى: 93/11/14- مرجع 
رســيدگى: شــعبه 17 شــوراى حل اختالف مجتمع مســكن كرمانشــاه- خواهان: مســعود اميرى به وكالت از 
مهدى جليليان به آدرس كرمانشــاه مســكن طبقه فوقانى پاســاژ تيرانداز- خوانده: مجيد غضنفرى به آدرس 
مجهول المكان- خواســته: تقاضاى صدور حكم به مطالبه چهل ميليون ريال بابت دو فقره سفته به شماره هاى 
0899004 (ســرى/ك) 0899003 (سرى/ك) به انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد سفته ها تا 
يوم الوصول بانضمام كليه خسارات دادرسى وارده- گردشكار: خواهان دادخواستى/ درخواستى به خواسته 
فوق بطرفيت خوانده تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين شــورا و ثبت به كالســه فوق و جرى تشــريفات 
قانونى در وقت فوق العاده/مقرر حوزه بتصدى امضاءكنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده 
پس از شــور و تبادل نظر ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. «رأى شــورا» 
در خصوص دعوى خواهان مســعود اميرى، به وكالت از مهدى جليليان به طرفيت مجيد غضنفرى به خواســته 
تقاضاى صدور حكم به مطالبه چهل ميليون ريال بابت دو فقره ســفته به شــماره هاى 0899004 (سرى/ك) 
0899003 (ســرى/ك) به مبلغ چهار ميليون تومان مزيد و خســارت دادرســى و تاخير تاديه مى باشد، شورا 
بــا توجــه به محتويات پرونــده و اظهارات وكيل خواهان و اينكــه به خوانده دعوى وفق مــاده 73 قانون آيين 
دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور مدنى (مجهــول المكان) ابالغ قانونى گرديده ليكن درجلســه 
رســيدگى حاضر نشــده و اليحه و دفاعيه اى نيز تسليم شــعبه ننموده بنابراين طبق نظريه اعضاء شورا دعوى 
خواهان (مسعود اميرى) را وفق مواد 198 و 522 و 519 ق.آ.د. مقرون به صحت تشخيص داده و خوانده را 
به پرداخت مبلغ چهار ميليون تومان و هزينه دادرســى به مبلغ 15/000 هزار تومان (پانزده هزار تومان) و 
خسارت تاخير تاديه از زمان تقديم دادخواست مورخ 93/10/9 لغايت اجراى حكم محكوم و اعالم مى نمايد. 
رأى صادره غيابى ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و مدت 20 روز پس از آن قابل 

تجديدنظر در محاكم صالحه مى باشد. 
 قاضى شوراى حل اختالف مجتمع مركزى كرمانشاه

متن آگهى
در خصــوص شــكايت مرتضــى اميرى عليه فريــدون رحيميان داير بــر خيانت در امانــت تقديم دادگاه 
هاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 111 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان 
كرمانشــاه واقع در كرمانشــاه بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 9309988322500186 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگى آن 1394/03/17 و ساعت 09/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از 
مفــاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خــود و ضمائم را دريافــت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. م الف/594
مدير شعبه 111 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى احضار متهم (مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست)
مجتمع مركزى شهرستان كرمانشاه (شعب دادگاه) به موجب كيفر خواست شماره 5100543 در پرونده 
كالســه 9309988315800254 براى پيمان شــيرازى به اتهام سرقت مستوجب تعزير تقاضاى كيفر نموده 
كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1394/03/23 ســاعت 08:00 
تعيين گرديده اســت. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات 115 و 
180 قانون آيين 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/556
رئيس شعبه 106 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت دو ســهم مشاع از 8 سهم ششدانگ يك قطعه زمين بمســاحت 35560 مترمربع بشماره 
1528 فرعى از 56 اصلى واقع در مشــاء ذيل ثبت و صفحه 545 دفتر جلد 222 داراى ســند مالكيت چاپى 
بشــماره 820538 بنام آقاى عباســعلى ذاكرى صادر و تســليم گرديده اســت. ســپس وراث نامبرده با ارائه 
يكبــرگ استشــهاد محلى كه امضا شــهود در ذيل آن بشــماره 6599-1393/12/23 بگواهــى دفترخانه 2 
دماوند رســيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت اســباب كشى مفقود گرديده است و درخواست صدور 
ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند 
مالكيت نزد خود ميباشــد از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل 
ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به 
دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شــود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت ســند مالكيت المثنى 

بنام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/2348
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 9309988404300564 آقاى ياور برارى فرزند على محمد به اتهام تخريب عمدى 
خودرو انتظامى شهرستان بواسطه معلوم نبودن محل اقامت به نامبرده به تجويز ماده 115 و 180 قانون آئين 
دادرســى در امور كيفرى مصوب 78 حســب دستور دادرس شــعبه 101 جزايى روانسر مراتب در روزنامه با 
هزينه دادگسترى در تاريخ 1394/03/25 ساعت 08:00 صبح جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر و از اتهام 

انتسابى دفاع و در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده بعمل خواهد آمد.
مدير دفتر شعبه 101 جزايى شهرستان روانسر

متن آگهى
شــماره بايگانى شــعبه: 931782- بدينوســيله در اجراى ماده 180 قانون آيين دادگاه هاى عمومى و 
انقــالب درامور كيفــرى به آقاى نادر مصطفايى فرزند عظيم به اتهام اســتعالم ترياك و مــواد روانگردان فعال 
مجهــول المكان حســب محتويات پرونده تحت تعقيب مى باشــد مراتــب به نامبرده ابالغ مى گــردد براى روز 
1394/03/17 ســاعت 8 صبــح در اين دادگاه حضور يابــد در غير اينصورت دادگاه غيابــا اتخاذ تصميم مى 

نمايد. م الف/ 539
مدير دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى كرمانشاه

آگهى ثبتى 
تاسيس شركت سهامى خاص آراد سبزينه كردستان در تاريخ 1394/02/06 به شماره ثبت 1563 به 
شناســه ملى 14004873205 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديد كه خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع 
عموم آگهى مى گردد. موضوع شركت: خريد و فروش انواع محصوالت كشاورزى اعم از (سيب زمينى، يونجه، 
كاه، چغندر قند، خوراك دام و طيور، گندم وجو، ذرت، انواع ميوه وســبزى جات،)- خريد و فروش و مشــاوره 
انواع قطعات الكتريكى، سيم كشى ساختمان، آيفن تصويرى، كركره برقى و جك هاى كنترلى درب بازكن، تابلو 
روان و خدمات الكترونيكى، خريد و فروش انواع لوازم خانگى و بهداشتى اعم از (هود، سينك، سرويس هاى 
بهداشــتى، كاشــى و ســراميك)- خريد و فروش انواع محصوالت غذايى اعم از (برنج و روغن و انواع كنسرو) 
خريــد و فروش مواد آرايشــى و بهداشــتى- (تهيه و توليد يــا صادرات و واردات يا خريــد و فروش كاالهاى 
مجــاز بازرگانــى) پس از اخذ مجوزهاى الزم (ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت 
نمى باشــد)- مدت شــركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود- مركز اصلى شركت: استان كردستان شهرستان 
دهگالن بلوار كشــاورز كدپستى 6667166881- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000ريال منقسم به 100 
ســهم 10000 ريالى كه تعداد 100 سهم با نام ميباشد كه مبلغ 350/000ريال توسط موسسين طى گواهى 
بانكى شــماره 2465/6 مورخ 1394/1/16 نزد بانك صادرات كردســتان شعبه شــريعتى پرداخت گرديده 
اســت و الباقى سرمايه در تعهد صاحبان سهام مى باشد. اولين مديران شركت به شرح ذيل به مدت دو سال 
انتخــاب گرديدند. صبــاح رحيمى كاكه جوب با كدملى 5589893860 به ســمت  عضــو هيئت مديره- جالل 
صمــدى بگه جــان با كدملى 5589893828 به ســمت مديرعامل و عضو هيئت مديره- ســيروان بدرى بگه 
جان با كدملى 5589894451 به ســمت رئيس هيئت مديره- شــيركوه حميــدى با كدملى 5589893968 
ســمت نايب رئيس هيئت مديره- دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت با امضاى 
ســيروان بدرى بگه جان به ســمت رئيس هيئت مديره و جالل صمدى بگه جهان به ســمت مديرعامل همراه 
با مهر شــركت و اوراق عادى و ادارى با  امضاى همراه با مهر شــركت معتبر اســت. اختيارات مديرعامل: طبق 
اساسنامه- بازرس اصلى و على البدل بشرح ذيل به مدت يك سال انتخاب گرديدند- جمال عزيزى به شماره 
ملى 3790096520 به عنوان بازرس اصلى- شــيرزاد حميدى بگه جان به شــماره ملى 5589756332 به 

عنوان بازرس على البدل. روزنامه كثيراالنتشار سياست روز جهت انتشار آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قروه

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى على جعفر آبادى داراى شناسنامه شماره 112 به شرح دادخواست به كالسه 10 انديكاتور از اين 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان زهرا مطهرى نژاد بشناسنامه 3 
در تاريخ 93/2/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- على 
جعفــر آبــادى فرزند على اصغر ش ش 112 پســر متوفى 2- محمدرضا جعفرآبــادى فرزند على اصغر ش ش 
23 پسر متوفى 3- احمدرضا جعفرآبادى فرزند على اصغر ش ش 1020 پسر متوفى 4- مرتضى جعفرآبادى 
فرزنــد على اصغر ش ش 1001 پســر متوفى 5- محســن جعفرآبادى فرزند على اصغر ش ش 4722 پســر 
متوفى 6- مرضيه جعفرآبادى فرزند على اصغر ش ش 1994 دختر متوفى 7- راضيه جعفرآبادى فرزند على 
اصغر ش ش 139 دختر متوفى و اينك با انجام تشــريفات قانونى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف 

يكماه به دادگاه تقديم واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/418
رئيس شعبه 967 شوراى حل اختالف منطقه 20تهران- رى

آگهى دادخواست تجديدنظر 
تجديدنظــر خــواه: آقاى حبيــب حاجى محمدعلى به نشــانى: تهران، كن، محله سرآســياب، كوچه شــهيد 
حبيب اهللا روســتايى، بن بســت محمدى، پالك 1- تجديد نظر خوانده: حامد آقاجانى كوچصفهانى به نشــانى: 
شــهريار، ميدان صياد شــيرازى اول خيابان كاروان مجمع سروجان طبقه دوم، وكيل يا نماينده قانونى: حسين 
حســن زاده به نشــانى: كرج خيابــان طالقانى شــمالى باالتر از ميــدان آزادگان ســاختمان 555 طبقه 2 واحد 
4- تجديدنظــر خواســته: دادنامه شــماره 930997264070210-1393/9/29 صادره شــعبه 7 دادگاه 
خانواده شــهريار، داليل و منضمات دادخواســت: 1- دادنامه معترض عنه 2- شــهادتنامه شــهود 3- گواهى 
هاى بهزيســتى 4- دادنامه شــماره 1310-91/11/28 صادره حوزه 1056 شــوراى حل اختالف منطقه 22 
تهران- (شــرح دادخواست) رياست محترم دادگاه تجديدنظر استان تهران اينجانب نسبت به دادنامه صادره 
شــماره 9302110 كه در تاريخ 93/9/29 از دادگاه عمومى شــهريار (شــعبه 7)  صادر گرديده و در تاريخ 
93/10/24 ابالغ شــده معترض و درخواســت رســيدگى مجدد مى نمايم رونوشــت دادنامه بــدوى و اليحه 

اعتراضيه و ضمائم كه جمعا هجده برگ مى باشد پيوست دادخواست تقديم است. م الف/7648
شعبه 7 دادگاه عمومى شهريار

آگهى ابالغ معرفى داور به آقاى روح اله احمدى طيفكانى فرزند عيسى
كالســه پرونده: - وقت رســيدگى: يك هفته پس از انتشــار آگهى- خواهان: سهيال عبدلى مرادجانى به 
نشــانى شــهريار وحيديه روستاى فجر تخت رســتم باغ آفتاب- خواســته: صدور گواهى عدم امكان سازش- 
خواهان دادخواســتى تقديم دادگاههاى عمومى شــهريار نموده كه جهت رسيدگى به - دادگاه عمومى شهريار 
ارجــاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المــكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و 
دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شــود تا خوانده از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك هفته به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم مشــخصات 
و نشــانى كامل داور خود را ظرف مهلت فوق به دادگاه معرفى نمايد واال تصميم قانونى اتخاذ خواهد شــد. م 

الف/7647
شعبه هفتم دادگاه عمومى شهريار

آگهى اخطار اجرائى
مشــخصات محكوم عليه: آزيتا بيدســتانى فرزند شــاپور به نشانى: شــهررى خ بابك ك نورالهى پ 14- 
مشــخصات محكوم له: ابوالفضل قهارى فرزند رحمت اله به نشــانى: دماوند گيالوند شــهرك توحيد صنوبر 2 
پ 17- محكوم به: به موجب رأى شــماره 1042 تاريخ 94/2/7 حوزه 953 شــوراى حل اختالف شهرســتان 
شــهررى (و رأى شــماره- تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى-) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است 
به: حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يك ميليون و هشــتصد هزار تومان بابت اصل خســارت ويك 
ميليــون تومــان بابت افت خودرو و يكصد و پنجاه هزار تومان هزينه كارشناســى جمعــا دو ميليون و نهصد و 
پنجاه هزار تومان در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابــل واخواهــى در اين حوزه و پــس از آن ظرف مدت بيســت روز قابل تجديدنظرخواهــى در محاكم محترم 
دادگســترى شهرستان رى مى باشــد. مطابق مقررات محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرائى 
ظــرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجراء بگــذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم بــه و يا انجام تعهد و مفاد 
رأى بدهــد در غير اينصــورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى حكم به اجراى احكام دادگســترى محل 

تحويل خواهد شد. م الف/437
رئيس شعبه 953 شوراى حل اختالف رى

آگهى اصالحيه
پيرو آگهى ماده 3 به شــماره 81م/ الف چاپ نوبت دوم در روزنامه تاريخ 94/2/21 صحيح مى باشــد 

كه بدين وسيله اصالح مى گردد.
 بوشهر 

متن آگهى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور  كيفرى مصوب 78/6/26 
به آقاى ميثم كرمى زالنى متهم پرونده كالسه 940091 دائر بر سرقت تعزيرى و تغيير در اركان خودرو تحت 
تعقيــب اين دادگاه مى باشــد لذا به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رســيدگى بــه تاريخ 94/3/30 راس 
ســاعت 10/30 صبح با در دست داشتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/631
مدير دفتر شعبه 110 محاكم جزايى شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/28 
به آقاى مراد حاصل غالمى پيرمحمدى كه در پرونده كالسه 940079ب107 به اتهام گواهى خالف واقع تحت 
تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى كه در وقت رسيدگى مورخ 1394/04/09 راس ساعت 
9 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم 

حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/583
مدير دفتر شعبه 107 دادگاه جزايى كرمانشاه

متن آگهى 
در خصوص شــكايت سيدمحســن احمدى عليه بهمن چراغى داير بر فروش مال غير و كالهبردارى جهت 
رسيدگى به شعبه 111 دادگاه عمومى جزايى شهرستان كرمانشاه واقع در كرمانشاه- بلوار بنت الهدى ارجاع 
و به كالســه 9209988322501409 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/03/25 و ســاعت 9:00 
تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بوده متهم و درخواســت شــاكى و به تجويز مــاده 73 قانون آيين 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى شــود تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/591
مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومى (جزايى) شهرستان كرمانشاه

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم صديقه اميرزاده فرد داراي شــماره شناســنامه 4120167585 به شــرح دادخواســت به كالسه 
42/8/93 از ايــن دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان شــمس 
الدين اميرزاده ور بشــماره شناســنامه 239 در تاريخ 94/1/19 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثــه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- صديقه اميــرزاده فــرد ش ش 4120167585 فرزند 
صيدرحمان صادره از بروجرد همســر متوفى 2- صيدولى اميرزاده فرد ش ش 149 فرزند صيدوالى صادره 
از بروجرد پدر متوفى 3- تاج طال حسينى ش ش 26183 فرزند صيدعباس صادره از خرم آباد مادر متوفى. 
اينك با انجام تشــريفات قانوني درخواســت مزبــور را در يك نوبت آگهي مينمايد هركــس اعتراض دارد و يا 
وصيتنامه از شــادروان در اختيارش  باشد در تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي 

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

متن آگهى
در خصوص شكايت محمدعلى آراى عليه فردين زهره دائر بر فروش و انتقال مال غير كه جهت رسيدگى 
به شــعبه 111 دادگاه عمومى (جزائى) شهرســتان كرمانشــاه واقع در كرمانشــاه بلوار بنت الهدى ارجاع و به 
كالسه 9309988322901312 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/03/24 و ساعت 09:00 تعيين 
شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر 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/592
مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

آگهى
خواهان رونوشــت حصر وراثت ســميه سليمان نژاد دهكردى فرزند به شــرح دادخواست تقديمى ثبت 
شده به كالسه 9409983846100056 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان بهرام ســليمان نژاد دهكردى مورخ 1392/04/07 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات 
گفتــه و ورثــه حين الفوت آن منحصر اســت به: 1-صغرا خســروزاده دهكردى متولــد 1332 ش ش 265- 
همســر متوفى 2-  محمدرضا ســليمان نژاد دهكــردى متولد 1359 ش ش 186- فرزند متوفى 3- ســميه 
ســليمان نژاد دهكردى متولــد 1361 ش ش 705- فرزند متوفى 4- فرزانه ســليمان نژاد دهكردى متولد 
1365 ش ش 6594- فرزنــد متوفــى 5- ثريا ســليمان نژاد دهكردى متولــد 1351 ش ش 132- فرزند 
متوفى 6- آســيه ســليمان نژاد دهكردى متولد 1363 ش ش 2093- فرزند متوفى 7- سهيال سليمان نژاد 
دهكردى متولد 1355 ش ش 1010- فرزند متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور يك 
نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 21 شهرستان شهركرد – رحمان آماده

آگهى تحديد حدود اختصاصى
نظر به اينكه تحديد حدود پالك 3/476 واقع در كنگان قطعه يك بخش 8 كنگان ملكى سيد احمد بعمل 
نيامــده و نامبرده يك قســمت مفــروزى از ملك موصوف را برابر قولنامه عادى بــه آقاى مصطفى غالمى فرزند 
غالمحسين فروخته است لذا هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رســمى قانون ثبت مســتقر در ثبت كنگان به موجب راى شماره 93/2/20-3936032400600000033 
معامله فوق را تاييد و دستور ادامه عمليات ثبتى به نام متقاضى صادر نموده است لذا به موجب تبصره ذيل 
ماده 13 قانون مذكور وقت تحديد حدود ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 390/65 مترمربع به شــماره 
پالك فرعى 3/21460 متخذه از پالك فوق الذكر را روز شــنبه مورخ 1394/2/29 تعيين و عمليات تحديد 
حدود از ســاعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. اينك به وســيله اين آگهى از متقاضى مزبور و 
كليــه ى صاحبــان امالك مجاور بر طبق ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالك دعوت مى شــوند كه در وقت مقرر 
در محل حضور به هم رســانند. واخواهى مجاورين نســبت به حدود و حقوق ارتفاقى طبق ماده 20 قانون ثبت 
اســناد و امالك از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود به مدت ســى (30) روز پذيرفته خواهد شد ضمناً 
معترض از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ى ثبت اسناد و امالك كنگان (1) يك ماه فرصت خواهد داشت كه 
دادخواســت خود را به دادگاه صالحه تقديم و گواهى تقديم دادخواســت آن را اخذ و به اداره ثبت اســناد و 

امالك كنگان ارائه نمايد. تاريخ انتشار: 1394/2/8- م الف/144
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كنگان

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم
كالســه پرونده: 146/964/94، وقت رســيدگى: 94/3/6 ســاعت 14، خواهان: ســيد طاهر حيدرى 
(وكيــل حســينعلى پيرعلــى)، خوانــده: مهــرداد باباخــان، خواســته: الــزام به تنظيم ســند خــودرو مقوم به 
3/000/000 تومــان ســوارى پژو مدل 81 به شــماره انتظامى 251ل61- ايران32، خواهان دادخواســتى 
را تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 964 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين 
شــده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين 
آگهــى ظــرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را 

دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند. م الف/441
مدير دفتر شعبه 964 دادگاه عمومى شهرستان رى

متن آگهى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور  كيفرى مصوب 78/6/26 
بــه آقــاى حاتم عبدالهى متهم پرونده كالســه 940078 دائر بر خيانت در امانت تحــت تعقيب اين دادگاه مى 
باشد لذا به نامبردگان ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 93/3/31 راس ساعت 8/30 صبح با در 
دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/629
مدير دفتر شعبه 110 محاكم جزايى شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم 
كالســه پرونــده: 940008ح11- وقــت رســيدگى: 94/3/20 ســاعت 8/30- خواهــان: شــهرام 
شــيرازى- خوانده: جواد مقدم- خواســته: مطالبه- خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه 
جهت رســيدگى به شــعبه 11 دادگاه حقوقى كرمانشــاه ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف 
يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت 
نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط 

يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/579
مدير دفتر شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى كرمانشاه

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان نير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات 
متقاضيــان و امــالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى مى 
شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشــته باشند ميتوانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالك محل تســليم و پس از 
اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. 
1- شــركت ارمغان طبيعت اردبيل (با مســئوليت محدود) 6039876514 در ششــدانگ يك باب تاسيسات 
پــرورش بوقلمــون (دامدارى- مرغــدارى) به مســاحت 5000 مترمربع پالك 485 فرعــى از 56 اصلى واقع 
در روســتاى بوســجين خريدارى از مالك رســمى خود متقاضى. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: ســه شــنبه 

94/02/08- تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 94/02/16
رئيس ثبت اسناد و امالك نير

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى عبدالحســين خســروانى مقدم داراي شــماره شناســنامه 401 به شــرح دادخواســت به كالســه 
41/8/94 از ايــن دادگاه درخواســت گواهي حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عليرضا 
خســروانى مقدم بشماره شناســنامه 4120309363 در تاريخ 1393/12/4 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- زهرا نادمى فرزند ابوالقاسم ش ش 19 صادره 
از اشــترينان مادر متوفى 2- عبدالحســين خســروانى مقدم فرزند على محمد ش ش 401 صادره از بروجرد 
پدر متوفى. ضمن انجام تشــريفات قانوني درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهــي مينمايد هركس اعتراض 
دارد و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش مي باشد در تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد 

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

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 رسمى برابر راى شماره 139360306022002126هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريمان   تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم  فروغ فريمانيان   فرزند حسين   بشماره شناسنامه 381 صادره از فريمان در  
يك باب خانه به مساحت  223/33 متر مربع پالك  22 فرعى از  276 اصلى  واقع در بخش 13 خريدارى  از 
مالك رســمى آقاى / خانم   فخرى انصارى  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 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 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد.م 

الف: 247تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/24تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/8
 محمد رضا رجايى مقدم- رئيس ثبت اسناد و امالك  فريمان

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 رسمى برابر راى شماره 139360306022002225 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  فريمان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى غالمرضا  معيل   فرزند براتعلى  بشــماره شناســنامه 16 صادره از فريمان  در 
يك باب انبارى  به مســاحت  299/4 متر مربع پالك  231 اصلى واقع  در بخش 13 خريدارى از مالك رســمى  
آقــاى  / خانــم غالمرضــا   زابلى  نژاد  محرز گرديده اســت .. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشخاص نســبت 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 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد.م 

الف:246تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/24تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/8
محمد رضا رجايى مقدم- رئيس ثبت اسناد و امالك  فريمان 

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 رسمى برابر راى شماره 139460306012000321هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كاشمر  تصرفات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضى  خانم معصومه  مددى  فرگى فرزند محمود   بشــماره شناســنامه  583صادره از  
كاشــمر  در يك باب منزل  به مســاحت  133/70 متر مربع  از  1757 اصلى واقع  در بخش شــهر  كاشــمر 
خريدارى  از مالك رســمى  خانم  ليلى  اكبر زاده اول  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 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:79 تاريخ انتشار نوبت اول:94/2/8 تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/23
 على امينى - رئيس ثبت اسناد و امالك  كاشمر


