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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف
 وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر راى شــماره  139360319014000480 هيات اول موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى ملكشــاه جهانبخش گروهى فرزند عنايت بشــماره شناسنامه 4صادره ازجيرفت در ششدانگ يك 
بــاب خانــه به مســاحت 1106 متر مربع پالك 16 فرعى از 18- اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 1 فرعى از 
18 – اصلــى قطعــه يك واقع در اراضــى گاوتنور جبالبارز جيرفــت بخش 34 كرمان خريدارى از مالك رســمى 
آقــاى عنايــت جهانبخش گروهى محرز گرديده اســت. لذا بــه منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مــى تواننــد از تاريخ انتشــار اولين اگهــى به مدت دو ماه اعتراض خــود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض – دادخواســت خود را به مراجــع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. م الف : 1859
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/29

جواد فاريابى ، رئيس ثبت اسناد و امالك جيرفت

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائين نامه قانون تعيين
 تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر راى شماره 008005086 139360319 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى مهدى پور رحمانى زرندى فرزند حسن بشماره شناسنامه 235 صادره اززرند در يك باب خانه به مساحت 
110 متــر مربع پــالك 2177 فرعى از 7566 اصلى واقع در بخش 13 كرمــان زرند بلوار جمهورى ميدان نماز 
روبــروى اســتخر خريدارى از مالك رســمى آقاى مجتبى حكمت محرز گرديده اســت. لذا بــه منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 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 : 49
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/29

 حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر راى شماره 008004902 139360319 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى على زعيمباشــى نصرت آبادى فرزندحاجى  بشــماره شناســنامه 446 صادره اززرند در يك باب مغازه به 
مســاحت 15,24 متــر مربــع پالك 2 فرعى از 5519 اصلــى واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان پشــت بازار 
خريدارى از مالك رسمى اكبر پور صفارى و سكينه جعفرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين اگهى 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 : 44
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/29

 حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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 139360310016009117هيــأت موضــوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ملــك محمودآباد تصرفــات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاى على رضا قاســمى ف محمدعلى ش ش 8 صادره از محمودآباد در ششــدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مســاحت 97/63 مترمربع در قســمتى از پالك 55 و 798 فرعى از 13 اصلى واقع در 
بخش 10 محمودآباد قريه آهومحله كه متقاضى خود مالك رسمى بوده ، محرز گرديده است.2) برابر رأى شماره 
139360310016009220هيــأت 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 آقاى على رضا 
قاســمى ف محمدعلى ش ش 8 صادره از محمودآباد در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
206/86 مترمربــع در قســمتى از پــالك 55 و 798 فرعــى از 13 اصلى واقع در بخــش 10 محمودآباد قريه 
آهومحله كه متقاضى خود مالك رســمى بوده ، محرز گرديده اســت 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 
رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ 

انتشار نوبت اول 94/2/15 نوبت دوم 94/2/30 مى باشد.م/الف347
 ابراهيم حسين زاده -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد

آگهى وقت رسيدگى
خواهــان فهيمه يوســفى ديز دادخواســتى بــه طرفيت خوانده عليرضا يوســفى ديز به خواســته طالق به 
درخواســت زوجــه تقديــم دادگاه هاى عمومى شهرســتان محمودآباد نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه دوم 
دادگاه عمومى (حقوقى)شهرســتان محمودآباد واقع در اســتان مازندران شهرستان محمودآباد ارجاع به كالسه 
940998127200123 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 94/3/23 ساعت 10تعيين 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 ازجرايد كثيراالنتشارآگهى مى شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م/الف
شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى) محمودآباد

آگهى ابالغ اجراييه
بموجــب درخواســت اجــراى حكــم مربوطــه بــه شــماره 9310091984101753 و دادنامــه شــماره 
9309971984100833 شــعبه اول كــه قطعيــت يافتــه اســت محكــوم عليهما1-مهــدى كرمدار2-فاطمه 
حاجيان3-حسن ساكت4-سيد صاحب ميرى5-عباس حيدرى متضامنا1- به پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال 
بابت اصل خواســته در حق محكوم له(بانك ملت)2-مبلغ ده ميليون و دويســت و ســى و هفت هزارريال بابت 
هزينه دادرســى در حق محكــوم له(بانك ملت)3-حق الوكاله مطابق تعرفه در حق محكوم له4-خســارت تاخير 
تاديه با ماخذ 21درصد به صورت روزشــمار مبلغ ســيصد هزارريال از تاريخ تقديم دادخواســت 93/1/24 
لغايت اجراى حكم در حق محكوم له5-مبلغ بيســت و پنج ميليون ريال نيم عشــر دولتى در حق دولت جمهورى 
اســالمى ايــران محكوم مى باشــند. باتوجه به مجهول المكان بــودن محكوم عليه رديف 4(طبــق تبصره 2 ماده 
306) لــذا مفاد اجراييه به شــرح فوق يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار چــاپ و ده روز پس از آن به موقع 

اجرا گذاشته مى شود.م/الف
شعبه اول دادگاه عمومى مياندرود

آگهى ابالغ اجراييه
بموجــب درخواســت اجــراى حكــم مربوطــه بــه شــماره 9310091984101746 و دادنامــه شــماره 
9309971984100917 شــعبه اول كه قطعيت يافته اســت محكوم عليهما1-ايوب باقرى2-اصغر زارع3-

باب اهللا بالوئى4-شــهربانو رســولى متضامنا1- به پرداخت مبلغ دويســت و هشــتاد و دوميليــون ريال بابت 
اصل خواســته در حق محكوم له(بانك ملت)2-مبلغ پنج ميليون و هشــتصدوپنجاه و پنج هزارريال بابت هزينه 
دادرســى در حــق محكوم له(بانك ملت)3-حق الوكالــه مطابق تعرفه در حق محكوم له4-خســارت تاخير تاديه 
با ماخذ 21درصد به صورت روزشــمار مبلــغ يكصدوهفتاد هزارريال از تاريخ تقديم دادخواســت 93/1/24 
لغايــت اجراى حكم در حــق محكوم له5-مبلغ چهارده ميليون و يكصدهزارريال نيم عشــر دولتى در حق دولت 
جمهورى اســالمى ايران محكوم مى باشــند. باتوجه به مجهول المكان بودن محكوم عليه رديف 1(طبق تبصره 2 
ماده 306) لذا مفاد اجراييه به شرح فوق يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار چاپ و ده روز پس از آن به موقع 

اجرا گذاشته مى شود.م/الف
شعبه اول دادگاه عمومى مياندرود

آگهى ابالغ اجراييه
بموجــب درخواســت اجــراى حكــم مربوطــه بــه شــماره 9310091984101726 و دادنامــه شــماره 
9309971984100720 شــعبه اول كــه قطعيــت يافتــه اســت محكــوم عليهما1-يارعلى آقائى2-حســين 
يونســى3-على آقائــى متضامنا1- به پرداخــت مبلغ يكصدوپنجاه و هفت ميليون ريال بابت اصل خواســته در 
حق محكوم له(بانك ملت)2-مبلغ ســه ميليون و ســيصدو ســى و ســه هزارريال بابت هزينه دادرسى در حق 
محكــوم له(بانــك ملت)3-حق الوكاله مطابق تعرفه در حق محكوم له4-خســارت تاخير تاديه با ماخذ 18درصد 
به صورت روزشــمار مبلغ چهل و پنج هزارريال از تاريخ تقديم دادخواســت 93/1/24 لغايت اجراى حكم در 
حق محكوم له5-مبلغ هفت ميليون و هشتصدوپنجاه هزارريال نيم عشر دولتى در حق دولت جمهورى اسالمى 
ايــران محكوم مى باشــند. باتوجه به مجهول المكان بودن محكوم عليه رديــف 1(طبق تبصره 2 ماده 306) لذا 
مفاد اجراييه به شــرح فوق يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار چاپ و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته 

مى شود.م/الف
شعبه اول دادگاه عمومى مياندرود

آگهى ابالغ اجراييه
بموجــب درخواســت اجــراى حكــم مربوطــه بــه شــماره 9310091984101751 و دادنامــه شــماره 
9309971984100922 شــعبه اول كه قطعيت يافته اســت محكوم عليهما1-ســيد محمد اشرفى2-مهدى 
اكبرى3-جواد رد4-صابر رحيمى متضامنا1- به پرداخت مبلغ يكصدوبيســت و شــش ميليون ريال بابت اصل 
خواســته در حق محكوم له(بانك ملت)2-مبلغ دوميليون و هفتصدو سى و پنج هزارريال بابت هزينه دادرسى 
در حــق محكــوم له(بانك ملت)3-حق الوكالــه مطابق تعرفه در حق محكوم له4-خســارت تاخيــر تاديه با ماخذ 
21درصد به صورت روزشــمار مبلغ هشــتاد هزارريــال از تاريخ تقديم دادخواســت 93/1/24 لغايت اجراى 
حكم در حق محكوم له5-مبلغ شــش ميليون و سيصدهزارريال نيم عشر دولتى در حق دولت جمهورى اسالمى 
ايــران محكوم مى باشــند. باتوجه به مجهول المكان بودن محكوم عليه رديــف 3(طبق تبصره 2 ماده 306) لذا 
مفاد اجراييه به شــرح فوق يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار چاپ و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته 

مى شود.م/الف
شعبه اول دادگاه عمومى مياندرود

آگهى ابالغ اجراييه
بموجــب درخواســت اجــراى حكــم مربوطــه بــه شــماره 9310091984101744 و دادنامــه شــماره 
9309971984100697 شــعبه اول كــه قطعيت يافته اســت محكــوم عليهما1-محمــد امينى2-محمدرضا 
اصغــرى3-ام كلثــوم حاجيان متضامنا1- به پرداخت مبلغ هفتاد و نه ميليون ريال بابت اصل خواســته در حق 
محكوم له(بانك ملت)2-مبلغ يك ميليون و هفتصدوهفتاد و سه هزارريال بابت هزينه دادرسى در حق محكوم 
له(بانك ملت)3-حق الوكاله مطابق تعرفه در حق محكوم له4-خسارت تاخير تاديه با ماخذ 18درصد به صورت 
روزشــمار مبلغ ســى و پنج هزارريال از تاريخ تقديم دادخواســت 93/1/24 لغايت اجراى حكم در حق محكوم 
له5-مبلغ ســه ميليون و نهصد و پنجاه هزارريال نيم عشــر دولتى در حق دولت جمهورى اسالمى ايران محكوم 
مــى باشــند. باتوجه به مجهــول المكان بودن محكــوم عليهما رديــف 1و 3(طبق تبصره 2 مــاده 306) لذا مفاد 
اجراييــه به شــرح فــوق يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار چــاپ و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشــته 

مى شود.م/الف
شعبه اول دادگاه عمومى مياندرود

آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد جالل هاشــمى امرئى ش ش 150به شرح دادخواست به كالســه 93/284/ش از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سيدجمال هاشمى امرئى ش ش 710 
درتــارخ 94/1/19 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1-متقاضى(پدرمتوفى)2-معصومه كشــاورز ف عباس ش ش 2252 صادره از ســارى مادر متوفى، اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه 
اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد 

شد.م/الف 
حوزه اول شوراى حل اختالف سارى

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 139360306004011428 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  مشهد ناحيه 
دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  مصطفى  فرهادى فرزند  غالمحســين  بشــماره شناسنامه 9 صادره 
از  مشــهد در ششــدانگ  يك باب خانه به  مســاحت  275 متر مربع قســمتى  از پالك 55 فرعى از  47 اصلى  
واقــع در اراضــى  رفيقان  بخش 11 مشــهد خريدارى  از مالكيت مشــاعى  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 شد.م الف: 1440تاريخ انتشــار نوبت اول: 1394/01/31تاريخ انتشار 

نوبت دوم :1394/02/15
 محمد اسماعيل ذاكرى – رئيس ثبت اسناد و امالك

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  139460306012000137هيات 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 آقاى  فاطمه  موحديان   فرزند  حســين   بشــماره شناســنامه 271  صادره از كاشمر 
در  يك دربند مغازه  به مساحت  7/57 متر مربع از پالك  2528 اصلى واقع  در بخش شهر  كاشمر خريدارى  
از مالك رسمى  ورثه حسين  مزدور  مغانى    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 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 شــد.م 

الف:79 تاريخ انتشار نوبت اول: 94/2/15تاريخ انتشار نوبت دوم :94/2/30
 على 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 شماره 139460306012000135 هيات 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 عفت  شــاكريان   فرزند  محمد    بشــماره شناســنامه  191صادره از كاشمر  در 
يك باب منزل  به مساحت  165/31 متر مربع از پالك  1051 فرعى از  58 اصلى  واقع در  بخش شهر  كاشمر 
خريــدارى از مالــك رســمى  آقاى محمد علــى  محمد على  خوارزمى   محرز گرديده اســت . لــذا 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: 58تاريخ انتشار نوبت اول:94/2/15 تاريخ انتشار نوبت دوم :94/2/30
 على 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 شماره 139360306004012880 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك   مشهد ناحيه 
دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مجتبى داوطلب    فرزند  محمد حســن   بشــماره شناسنامه 2000 
صادره از   مشــهد  نســبت  به دو دانگ  مشاع از  ششدانگ  يك باب ساختمان  به مساحت 150/50 متر مربع 
قســمتى  از پالك  2939/2971/18003 فرعى از  182 اصلى بخش  10 مشــهد  واقع در اراضى  وكيل آباد  
خريدارى از  مالك رسمى  خانم مريم  داوطلب 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 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 شــد.م 

الف: 2208تاريخ انتشار نوبت اول:94/2/15 تاريخ انتشار نوبت دوم :94/2/30
 محمد اسماعيل  ذاكرى - رئيس ثبت اسناد و امالك

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 139360306004012881 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  مشهد ناحيه دو  
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  على  اكبر  سليمى فرزند  عباس   بشماره شناسنامه 2257 صادره از 
مشــهد  نســبت  به  دو دانگ  مشاع از  ششدانگ  يكباب ساختمان  به مساحت  150/50 متر مربع قسمتى  از 
پالك  2939/2971/18003 فرعى از  182 اصلى  بخش 10 مشهد  واقع در اراضى  وكيل آباد  خريدارى از 
مالك رسمى  خانم مريم  داوطلب  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 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 صــورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.م الف: 

2207تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/15تاريخ انتشار نوبت دوم :94/2/30
محمد اسماعيل ذاكرى-  رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى احضار 
شماره بايگانى شعبه: 940131- بدينوسيله به آقاى غالم نبى ابراهيمى كه فعال مجهول المكان مى¬باشد 
به استناد ماده 115 و 180 قانون آيين دادرسى كيفرى ابالغ مى¬گردد كه جهت رسيدگى به اتهامش در تاريخ 
94/03/18 ساعت 9/30 در دادگاه حاضر شوند در غير اينصورت به موضوع رسيدگى و تصميم قانونى اتخاذ 

خواهد شد. شماره بايگانى پرونده 940131/102 مى¬باشد. 
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه عمومى جزايى سمنان

آگهى احضار متهم 
در پرونده كالسه 12/9400133د حسب شكايت شاكى خصوصى عليه ميالد سنگين آبادى فرزند موسى 
به اتهام سرقت تحت تعقيب است، نظر به اينكه متهم فوق مجهول المكان مى باشد، به تجويز ماده 115 قانون 
آيين دادرســى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا يك ماه پس از انتشــار آگهى جهت 
رســيدگى و دفاع از اتهام انتســابى در اين داديارى حاضر شــود در غير اين صورت طبق مقررات قانونى اتخاذ 

تصميم خواهد شد.
 داديار شعبه 12 دادسراى عمومى و انقالب همدان

آگهى احضار متهم 
در پرونده كالســه 12/94005د حســب شكايت شاكى خصوصى عليه حســين دادتوسى فرزند مهدى به 
شماره شناسنامه 4964 كه به اتهام مزاحمت تلفنى تحت تعقيب است، نظر به اينكه متهم فوق مجهول المكان 
مى باشــد، به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرســى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد 
تا يك ماه پس از انتشــار آگهى جهت رســيدگى و دفاع از اتهام انتسابى در اين داديارى حاضر شود در غير اين 

صورت طبق مقررات قانونى اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 داديار شعبه 12 دادسراى عمومى و انقالب همدان

متن آگهى
شــماره بايگانى شــعبه : 931511- در خصوص دعوى خانــم مريم قدبيك لوئى به طرفيت على حســين 
گودرزى مبنى بر مطالبه مهريه با توجه به اينكه ملك شــما شــامل در مورخ 1394/02/06 به مزايده گذاشته 
شــده و محكوم له در جلســه مزايده شــركت نموده و ملك موصوف را بابت قســمتى از طلب خود تقبل نموده 
انــد لــذا وفــق ماده 144 قانون اجــراى احكام مدنى به شــما ابالغ تا ظرف مــدت 60 روز از تاريــخ مزايده در 
صورت تمايل به نحو مقتضى نسبت به جلب رضايت محكوم له اقدام و مانع انتقال آن به برنده مزايده گرديد 
بديهيســت در صورت عدم اقدام در موعد مقرر ملك موضوع مزايده به ايشــان وفــق مقررات مربوطه انتقال 

خواهد يافت.
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بروجرد

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم ناهيد رشــنو داراى شماره شناســنامه 130 به شرح دادخواست به كالســه 51/8/94 اين دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان هيبت اله رشنو به شماره شناسنامه 
21 در تاريــخ 1394/1/5 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين فوت مرحوم منحصر اســت 
به: 1- فرخنده ســبزه وند فرزند محمد على ش ش 15 صادره بروجرد همســر متوفى 2- ســعيد رشنو فرزند 
هيبت اله ش ش 57 صادره از اهواز فرزند متوفى 3- مهرانگيز رشــنو فرزند هيبت اله ش ش 958 صادره 
از دزفــول فرزند متوفى 4- پروانه رشــنو فرزند هيبت اله ش ش 1606 صــادره از اهواز فرزند متوفى 5- 
نسرين رشنو فرزند هيبت اله ش ش 14842 صادره از اهواز فرزند متوفى 6- ناهيد رشنو فرزند هيبت اله 
ش ش 130 صادره از بروجرد فرزند متوفى 7- محمد رضا رشنو فرزند هيبت اله ش ش 937 مواليد صادره 
از خــرم آباد فرزند متوفى . ضمن انجام تشــريفات قانونى درخواســت مزبور در يــك نوبت آگهى مى نمايد. هر 
كســى اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شــادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه 

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

متن آگهى
خواهان/ شــاكى فاطمه نجفى دادخواستى به طرفيت خوانده / متهم على اكبر طاهريان به خواسته اعسار 
از پرداخت هزينه دادرسى و مطالبه وجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان سمنان نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان ســمنان واقع در استان سمنان- شهرســتان سمنان بلوار قدس 
خيابان شــهداى دادگسترى كدپســتى 3514689155 ، تلفن 30-33351025 (كد023) ارجاع و به كالسه 
9409982310300037 ثبــت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/4/7 و ســاعت 10/00 تعيين شــده 
اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده / متهم و در خواســت خواهان/ شــاكى 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 /متهم 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. 
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 3 دادگاه عمومى و حقوقى شهرستان سمنان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســن عالمى محب فرزند مســيب داراى شناسنامه شــماره 106575/1344 به شرح دادخواست 
به كالســه 940045/94/ح120 از اين حوزه در خواســت گواهى حصر وراثت نمــوده وچنين توضيح داده كه 
شادروان نيمتاج بخشى پور فرزند ولى به شماره شناسنامه 87485/1311 در تاريخ 93/12/23 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى / متوفيه منحصر اســت به چهار دختر و ســه پســر 
متوفيــه به شــرح ذيل و الغيــر: 1- مهرى عالمى محب فرزند مســيب به ش ش 277 متولــد 1331 صادره از 
همــدان  2- مليحــه عالمى محب فرزند مســيب بــه ش ش 419 متولد 1341 صــادره از همدان  3- منصوره 
عالمى محب فرزند مسيب به ش ش 63 متولد 1338 صادره از همدان  4- معصومه عالمى محب فرزند مسيب 
به ش ش 264 متولد 1336 صادره از همدان (دختران متوفيه) 5- حســن عالمى محب فرزند مســيب به ش 
ش 106575 متولــد 1344 صــادره از همدان  6- محمد حســين عالمى محب فرزند مســيب به ش ش 702 
متولد 1333 صادره از همدان  7- محســن عالمى محب فرزند مســيب به ش ش 267 متولد 1350 صادره از 
همدان (پسران متوفيه) - اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى / متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى حوزه 120 شوراى حل اختالف همدان

اداره ثبت اسناد امالك استان گيالن
آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى شهرستان 

سياهكل
شــماره: 116/94/573  نظــر به اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتــى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامــه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد 
و مدارك عادى و اســناد مشــاعى درخواســت صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع 
قانــون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطــرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند 
مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد مــاده 3 قانون مذكور در دو نوبت بــه فاصله 15 روز جهت عموم 
اگهى ميگردد. بخش 16 گيالن    كلســر  ســياهكل  سنگ اصلى  31 به شماره فرعى زير: پالك 3723 مفروز از 
22- خانم مهين فالحت كار دزدكى  – ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر اعيان احداثى – بمساحت 304/05 
مترمربع از مورد مالكيت محمود صبورى هلستانى . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع 
نسبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد امالك سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه 
دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى 
مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه 

متضرر به دادخواه نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/31  تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/15  
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مزايده  
درپرونــده كالســه 911385 اجراى احكام مدنى اين دادگســترى محكوم عليه آقاى حســين رزاقى و ... 
فرزند ... محكوم اســت به پرداخت مبلغ -/51/835/000 ريال بابت اصل خواســته درحق محكوم له تعاونى 
اعتبــار اصنــاف وپرداخت مبلــغ-/2/500/000 ريال بابت هزينه اجــرا درحق دولت كه قبــال آن 1-تعداد 
27دســته چهارتايى ســوپاپ هواى پرايد 2-تعداد 14 دســته چهارتايى ســوپاپ دود پرايد 3-تعداد9 دسته 
چهارتايى ســوپاپ هواى پيكان 4-تعداد9 دســته ســوپاپ دود پيكان توقيف گرديده است كه ازطريق مزايده 
حضورى بشــرح ذيل به فروش مى رسد.1-حســب نظريه كارشــناس مورد مزايده به مبلغ -/11/800/000 
ريال ارزيابى گرديده است. 2-مزايده از مبلغ اعالمى كارشناس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته 
مى شــود.3-موعد مزايده روزسه شــنبه مورخه 94/03/05 ساعت 9 الى 10 صبح مى باشد.4-مكان مزايده 
دراجــراى احكام مدنى دادگســترى شهرســتان گنبدكاووس مى باشــد. 5-متقاضيان مى تواننــد پنج روز قبل 
از مزايــده از امــوال مورد مزايــده ديدن نمايند.6-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشــر مــى گردد.7-مزايده 
مذكوربراى نوبت اول تشــكيل مى گردد.8-برنده مزايده مكلف اســت ده درصد بهاى احتمالى را فى المجلس 
بــه صندوق دادگســترى گنبد توديع الباقى را درمهلت يك ماهه به حســاب مذكور واريــز و فيش آن را ارايه 
نمايند درغيراين صورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط مى گردد.9-به همراه داشــتن كارت شناســايى 

براى متقاضيان الزامى است.
 مدير اجراى احكام مدنى  دادگسترى گنبدكاووس

راى دادگاه
درپرونده شــماره بايگانى 930669 پرونده كالســه 9309981800100620 محاكم عمومى شهرستان 
مينودشــت درخصوص دعــوى خواهان خانم آغــا بانو نورى فرزند بابا بــا وكالت آقاى انوش ياســان به طرفيت 
آقايان1-مهــدى فدايى فرزند عباســعلى 2- علــى خواجه فرزند امام وردى 3- جعفــر مصطفى لو فرزند ابوذر 
به خواســته مطالبه وجه به مبلغ -/84/000/000 ريال و كليه خســارات دادرســى و قانونى و تاخير تاديه با 
التفات به محتويات پرونده مفاد دادخواست تقديمى نظربه اينكه مستند دعوى خواهان يك فقره چك به شماره 
630594-93/7/15 به مبلغ 74/000/000 ريال عهده بانك كشاورزى گرگان مى باشد و با عنايت به اينكه 
چك موصوف توســط خوانده رديف اول صادرشــده ونظربه اينكه خواندگان رديف دوم وســوم ظهر چك مستند 
دعوى را بعنوان ضامن با ظهر نويس امضاء يا اثرانگشــت نزده اند وبا عنايت به اينكه اظهارات گواهان خواهان 
نيــز داللتى برضمانت خواندگان موضوف ندارد و نظربه اينكه وجود اصل چك در يد خواهان داللت براشــتغال 
ذمه صادر كننده و استمرار آن دارد وبا عنايت به اينكه خوانده رديف اول عليرغم دعوت از طريق انتشارآگهى 
دردادگاه حاضر نشــده و نســبت به مســتند ابرازى خواهان تعرضى ننموده و دليلى بــر پرداخت و برائت ذمه 
خــود ابــراز و اقامه نكرده.  لذا دادگاه بنابه مراتب فوق دعوى مطروحه را نســبت به خوانده رديف اول تا مبلغ 
74/000/000 ريال وارد و ثابت تشــخيص ومســتندا به مواد 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحقاقى به 
مــاده 2 قانون صدورچك و مواد 198،515،519،522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم به محكوميت خوانده 
رديف اول به پرداخت مبلغ 74/000/000 ريال بابت اصل خواســته ومبلغ 2/290/000 ريال بابت هزينه 
دادرســى ومبلغ 1/083/000 ريال بابت خسارت تاخير تاديه ازتاريخ سررسيد چك لغايت تقديم دادخواست 
(93/9/1) درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد و نســبت به مازاد به لحاظ عدم ارائه دليل مســتندا به ماده 
1257 قانون مدنى حكم به بيحقى خواهان دراين قســمت صادر و اعالم ميگردد و نســبت به خواندگان رديف 
دوم و سوم دادگاه بنا به جهات پيش گفته دعوى را متوجه خواندگان موصوف ندانسته و به استناد ماده 88 و 
بند4 ماده 84 وماده 89 قانون آيين دادرســى مدنى قرار رد دعوى خواهان را نســبت به خواندگان رديف دوم 
و سوم صادر واعالم  مى نمايد.راى صادره نسبت به خوانده رديف اول غيابى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ 
ابــالغ قابل واخواهى دراين شــعبه دادگاه وپــس از انقضا مهلت واخواهى ظرف مدت بيســت روز قابل تجديد 
نظرخواهى و نسبت به سايرين حضورى و ظرف بيست روز پس ازابالغ قابل تجديد نظرخواهى درمحاكم محترم 

تجديد نظراستان گلستان مى باشد
هادى خسروى- دادرس على البدل محاكم عمومى شهرستان مينودشت 

آگهى مفقودى

برگ ســبز خودرو وانت پيكان مدل 1393 شــماره پالك 173 ن 96 ايران 42 بنام كرم اله وردى 
توبكانلو فرزند محمد مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار

اينجانب دكتر نفيســه صنعتى فرزند محمدعلى داراى شــماره شناسنامه 4607 صادره از سبزوار 
متولــد 1360 اظهــار مــى دارد كــه پروانه بهــره بردارى موسســه درمان ســوء مصرف مواد بشــماره 
122/1526مورخ 1392/2/16 مفقود گرديده اســت و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (نوبت سوم) 

سبزوار

شناســنامه و فاكتور فروش خودرو پژو ســوارى 405GLX-XUZ به پــالك 544س55- ايران 
95 ، مدل 92 به شــماره موتور 124K0243882 و شماره شاسى NAAM0IDR535074 متعلق به 
تســليمه ودكار فرزند محمد نديم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشــد. شماره 94/24- 

سراوان

مــدرك فــارغ التحصيلى ســعيد ذاكريــان ف حميــد ش ش 2130015778 صــادره از آمل در 
مقطــع كاردانــى رشــته عمران صــادره از واحد دانشــگاهى آيت الــه آملى با شــماره ف آ/120/271 
مــورخ90/9/10 مفقــود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد آيت اله آملى واحد ســما به نشــانى آمل – اباذر 21 تحويل دهد./نوبت 

سوم- سارى

شاســى موتــور12491011956  ش  مــدل91  پژوپــارس  كمپانــى  ســند  و  ســبز  بــرگ 
NAAN21CA9CK142686 شــهربانى 82-277س63 مفقــود گرديــده و فاقد اعتبار مى باشــد. 

سارى

ســندكمپانى وبــرگ سبزســمند ال ايكس ســفيد روغنــى مدل1387پــالك 44-298هـ31 ش 
موتور12487180594شاســى NAAC91CC89F173768 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. 

سارى

اصل شناســنامه و برگ ســبز خودرو ســوارى پژو 405 جى ال ايكس آى 8/1 به شــماره موتور 
12488349202، شماره شاسىNAAM01CA9AE129465  و شماره پالك 94 – 775 ط 15 بنام 

محمد سرزى فرزند عبدالغنى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناســنامه و سند خودرو سوارى پژو تيپ 405 جى ال ايكس آى 8/1 مدل 1386 رنگ نقره اى 
متاليك به شماره موتور 12486184752، شماره شاسى 40395339 و شماره پالك 84-537 ج 97 

بنام اسماعيل حدادى زاده شميلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز و ســند كمپانى خودرو پژو 405 بشماره پالك: ايران 16 – 282 س 63 شماره موتور: 
12490280672 شماره شاسى: 114505555 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد قم 

برگ سبز پرايد صبا(GTXi) مدل 1388 نقره اى متاليك به شماره پالك: ايران16 – 734 ط 83 
به شــماره موتور: 2810684 شماره شاســى: S1412288929822 مفقود گرديده واز درجه اعتبار 

ساقط مى باشد قم

برگ ســبز و ســند كمپانى وانت زامياد مدل 91 به شــماره پالك 796ج45- ايران 97 و شــماره 
موتور 631279 و شــماره شاســى NAZPL140TBP349603 متعلق به فتــح ا... كثيرلو مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مى گردد. زنجان

كارت هوشــمند مينــى بوس بنز 309 به شــماره پــالك 866ع34- ايران 87 و به شــماره كارت 
2386103 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى گردد. زنجان

برگ ســبز و ســند كمپانى موتور ســاوين 125 مدل 89 به شــماره پالك 481-29974 و شماره 
موتور 05147357 و شــماره شاســى 8954563 متعلق به داود فتحى مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مى گردد. زنجان

كارت هوشمند اتوبوس به شماره 2881781 اسكانيا مدل 84 به شماره پالك 334ع38- ايران 
87 متعلق به حميد دّولو مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى گردد. زنجان

بــرگ ســبز مينــى بــوس مــدل 69 بــه شــماره پــالك 238ع41- ايــران 87 و شــماره موتــور 
33491110107798 و شــماره شاســى 37939118000129 متعلق به شــركت زرين سنگ آسيا 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى گردد. زنجان

برگ ســبز نيســان مدل 63 به شــماره پالك 525ع24- ايران 87 و شــماره موتور 111536 و 
شماره شاسى A93639 متعلق به منصور قزلباش مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى گردد. زنجان

اصل ســند كمپانى و برگ ســبز وانت نيســان تيپ 2400 مدل 1389 رنگ آبى به شــماره پالك 
883ص61- ايــران 73 و شــماره موتور 566846 و شــماره شاســى 140TAN273003 بنام خانم 

ناهيد كاظم فر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

كارت هوشــمند راننده به شــماره 2346421 متعلق به آقاى مظاهــر صارمى ش ش 157 فرزند 
نورحسين مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

مجوز حمل دفترچه مهمات اســحله كارابين وســط 1312 گلوله زنى مدل ســوارى به شماره سالح 
14504 به نام شــهاب بهاران فرزند ابراهيم به ش ش 1854 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد. ياسوج

برگ ســبز اتومبيل ســوارى پيكان مدل 1382 به شماره انتظامى 553ب86- ايران 54 و شماره 
موتور 11158213608 و شــماره شاسى 82407003 به نام محمد حسن مير شمسى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. يزد

ســند كمپانى خودرو وانت پيكان تيپ 1600 مدل 1377به رنگ سفيد روغنى و به شماره موتور 
11517701394 و شــماره شاسى 0077902099 و به شماره انتظامى 836و59- ايران 43 به نام 

رسول نصر اصفهانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. كاشان

دادنامه
پرونده كالســه 9209988315200922 شعبه 103 دادگاه عمومى جزايى شهرستان كرمانشاه 
دادنامــه شــماره 9309978312601770 – 1- آقــاى فرج اله كريمى فرزند حســين متهم با وكالت 
خانم بيتا ســلطانى فرزند فتح اله به نشــانى كرمانشــاه – كرمانشاه – كرمانشــاه چهارراه اجاق ابتداى خ 
مطهــرى طبقه فوقانى بانك كشــاورزى و با وكالــت آقاى ارس زيد بهرامى فرزند عنايت اهللا به نشــانى 
كردســتان، سنندج ، كردستان ســنندج – خ پاســداران روبروى مجتمع صدف ساختمان تنديس ط اول 
2- آقاى ميالد كريمى فرزند  عزيز بيگ متهم ، به نشــانى شهرك پرديس 20 مترى چهارم خانه آخر 3- 
آقاى بختيار محمدى متهم به نشــانى مجهول المكان 4- آقاى آمان صالحى متهم به نشــانى ماهيدشــت 
روســتاى چقابلــك عليرضا 5- آقــاى الهيار پرهوده فرزند قاســم متهم به نشــانى گيالنغرب جنب جهاد 
خيابان ســرخ اميرى 6- آقاى ســيد امير صفرى متهم به نشــانى مجهول المــكان 7- آقاى محمد آزادى 
حاجى آبادى فرزند ميره شــاكى به نشانى كرمانشــاه  بخش ماهيدشت روستاى حاجى آباد عليا 8- آقاى 
اله داد كرمى تاالندشتى فرزند سالمت شاكى به نشانى كرمانشاه خ قصرشيرين كوچه چاه صاحب زمان 
پ 53 -9- آقاى ناصر رضايى فرزند عبدالمحمد شاكى ، به نشانى كرج فاز 4 مهرشهر خ 412 پ 119 
-10 – آقاى فرامرز باوند پور فرزند قاســم شــاكى ، به نشــانى ماهيدشت روســتاى بلمانه 11- آقاى 
على رجيمى ســردارى فرزند عين اله شــاكى به نشانى بخش ســر فيروزآباد روستاى سردار 12- آقاى 
ناصر نورى فرزند على عســگر شــاكى ، به نشانى درود فرامان بخش قره سو روستاى كهرارى عليا 13- 
آقاى نصور ناصرى فرزند منصور شــاكى ، به نشــانى بخش سر فيروز آباد روســتاى كاروانه 14- آقاى 
ســيابخش رســولى آرا فرزند على شــاكى به نشانى ماهيدشــت روســتاى خورخور 15- آقاى رضا على 
عظيمى فرزند برار على شــاكى ، به نشانى روستاى ســياه بيد عليا 16- آقاى امير افسرى گلدره فرزند 
قاســم شاكى به نشانى ماهيدشت سر فيروز آباد روســتاى گاوينى 17- آقاى جليل عظيمى فرزند رضا 
على شــاكى ، به نشانى كرمانشــاه جاده بيستون روستاى سياه بيد  عليا 18- آقاى مجتبى مظفرى فرزند 
احمد شــاكى، به نشانى ماهيدشت روستاى حاجى آباد شهاليى 19- آقاى جهان كالنترزاده فرزند مسيح 
شــاكى به نشانى بخش ســرفيروز آباد روستاى ســراب 20- آقاى عليرضا گرشاســبى چغازردى فرزند 
نورعلى شــاكى ، به نشــانى ماهيدشــت روســتاى چغازردى 21- آقاى عمران تربيت ديده فرزند عظيم 
شــاكى ، به نشــانى كرمانشــاه بهار بلوار معراج روبروى بنگاه حقيقت بر بلوار پ 56 -22- آقاى حسين 
چقازردى فرزند مراد شــاكى ، به نشــانى كرمانشاه سراب نيلوفر روســتاى چقازرد 23- آقاى عين على 
پشــته كشــى فرزند شادعلى شاكى ، به نشــانى روستاى پشته كشــى 24- آقاى مهدى چشمه سفيدى 
فرزند عبدل شــاكى ، به نشــانى روستاى چشمه ســفيدى 25- آقاى ظفر توكل فرزند سلطان شاكى به 
نشــانى كوزران ســنجابى روستاى باباها 26- آقاى ســليمان محمدى طهنه فرزند فرخ شاكى ، به نشانى 
بخش ســر فيروز آباد روســتاى طهنه عليا 27- آقاى ولى اله لطفى باغ طيفونى فرزند چراغعلى شــاكى ، 
به نشــانى ســر فيروز آباد روستاى باغ طيفون 28- آقاى ســعيد محمدى تهنهشاكى به نشانى كرمانشاه 
بخش ســر فيروز آباد روســتاى تهنه ســفال 29-  آقاى ناصر مرادى بيهويى فرزند نام خاص شــاكى به 
نشــانى روستاى پشتوه پ 199 پرواربندى مرادى 30- آقاى قدرت اله قهرمانى فرزند طيمز شاكى به 
نشــانى كيلومتر 6 جاده اسالم آباد ســمت راست سنگ برى مهديه 31- آقاى داراب محمدى فرزند آقا 
محمد شــاكى به نشــانى بخش ســر فيروز آباد روســتاى قادر مرز 32- آقاى قدرت اله ســيفى فرزند 
مهرعلى شــاكى به نشــانى كرمانشــاه ميدان آزادگان كوچه ســوم مخابرات كوچه شــهيد دست انبو پ 
ندارد 33- آقاى كيخســرو ميره بيگى فرزند آقا مراد شــاكى به نشــانى ماهيدشت روستاى شرف آباد 
34- آقاى فرشــيد كرمى فرزند پرويز شــاكى با وكالت آقاى شــهرام عبدالرحيمى فرزند على ميرزا به 
نشــانى كرمانشــاه كوچه ثبت جنب دادسرا دفتر وكالت شــهرام عبدالرحيمى ، اتهام: سرقت مستوجب 
تعزيــر (راى دادگاه) بــا حمد خداوند منان اتهــام آقايان 1- فرج اهللا كريمى فرزند حســين 2- آرمان 
صالحــى فرزند ســاده ميــر 3- الهيار پرهوده فرزند قاســم 4- ســيد امين صفرى فرزنــد 5- بختيار 
محمــدى فرزند داير بر مشــاركت در ســرقتهاى تعزيرى متعدد احشــام و نيز اتهام آقــاى حيدر كريمى 
فرزند عزيز بگ داير بر اخفاى اموال مســروقه به موضوع كيفرخواست شماره 93015002472 مورخ 
93/6/26 صادره از دادســراى عمومى و انقالب شــهر كرمانشــاه بنا به قرائن و امارات و ادله از كارى 
زير: شــكايت شــكات و مال باختگان ، گزارشــات مراجــع انتظامى از جمله گزارش اوليه كه حســب آن 
اعالم شــده طبق تحقيقات نامحسوس بعمل آمده و اخبار و اطالعات موثق شخصى به نام فرج اله كريمى 
از ســال 1387 تحت تعقيب مراجع انتظامى و قضايى ميباشــد هم اكنون نيز به صورت گسترده اقدام 
به ســرقت احشــام مى نماييد و حتى در سال 87 سارق حرفه اى به نام صياد خسروى براى وى اعتراف 
كرده ، دســتگيرى متهم فرج اله كريمى و كشف سوارى پژو 405 به شماره 789ه94- ايران 22 و نيز 
كشــف يكدســتگاه ســوارى زانتيا مشــكى رنگ به شــماره 436س38- ايران 68 كــه در ابتداى امر 
احتمال مســروقه بودن خودروها قابل تصور بوده و با اين خودروها احشــام مســروقه جابجا شده اند ، 
اظهارات متهم فرج اله كريمى مبنى براينكه خودرو زانتيا ســيد امين صفرى تهيه كرده و من نمى دانم 
از كجا آورده اســت بنده قبول دارم چندين فقره ســرقت احشام انجام داده ام با همدستى سيد امين 
صفرى و آمان صالحى ســرقتها را انجام ميدادم ، اقرار متهم فرج اله كريمى به شــرح صفحات 15 تا 13 
مبنى بر ارتكاب تعداد 23 فقره سرقت احشام و به صورت شبانه با همدستى افراد فوق اعالم آدرس 
محل هاى انجام ســرقتهاى فوق توســط متهم فرج اله كريمى ، اعالم ســابقه ســرقت در خصوص خودرو 
زانتيــا شــماره 436س28- ايــران 68ص21 ، اقرار متهم فــرج اله كريمى مبنى بــر اينكه داراى يك 
فقره ســابقه ســرقت احشــام هســتم ، هم اكنــون نيز ســرقتهاى متعدد احشــام را قبــول دارم و در 
سرقتهاى ارتكابى افرادى كه به اسامى سيد امين صفرى ، آمان صالحى ، فرهاد صفرى و رسول صفرى 
با بنده همدســت بوده اند در اين ســرقتها از خودروها نيز استفاده مى كرديم و خودروها را سيد امين 
صفرى تهيه مى كرد نامبرده به شــرح صفحه 26 در دادســرا نزد بازپرس متهم رســيدگى كننده بيان 
ميــدارد كه آنهايى كه اعتراف كرده ام قبول دارم گزارش صفحه 183 پرونده مبنى بر اينكه ((مجدداً 
از ســارق دســتگير شــده به نام فرج اله كريمى تحقيق كه بيان داشــته بيش از چندين فقره ســرقت 
احشــام با همدســتى اشخاص به نام ســيد امين صفرى ، امان صالحى و الهيار شفيعى انجام داده ام كه 
بيشــتر آنها درعشــاير بوده و مابقى در روســتاهاى اطراف منطقه ماهيدشــت ، ســر فيــروز آباد درود 
فرامان و ســراب نيلوفر بوده كه تاكنون 27 فقره از ســرقتهاى ارتكابى شناســايى و بازسازى و شكات 
آنها نيز احضار و از آنان تحقيق به عمل آمده اســت ، مجدداً متهم فرج اله كريمى در دادســرا بيان مى 
دارنــد كه قبول دارم با همدســتى ســيد امين صفــرى ، امان صالحى و الهيار شــفيعى انجــام داده ام 
(ص213) ، امان صالحى پس از دســتگيرى در مراجع انتظامى بيان مى دارد كه عرض شــود قبالً  دروغ 
گفته ام و االن مى خواهم حقايق را بيان نمائيم حدوداً دو ســال اســت كه از طريق شخصى بنام بختيار 
محمدى ، فرج اله كريمى ، آشــنا شــده ام و با آنها چندين فقره ســرقت احشام انجام داده ام و حاضرم 
محل هاى ســرقتها را شناســايى كنم ســپس بــا بيان جزئيات واقعه به ده ســرقت اقــرار نموده و حتى 
تعداد احشــام مســروقه در محل را نيز بيان مى نمائيد، گزارش مندرج در صفحه 341 پرونده مبنى بر 
اينكــه در دادســرا از متهم آمان صالحى تحقيقات فنى به عمل آمــده كه پس از انكار فراوان در نهايت 
لــب به اعتراف گشــود و بيان داشــت كــه اعترافات فرج اله كريمــى را قبول دارم و در كليه ســرقتها 
اعتراض وى حضور داشته ام و اضافه بر آن به چندين فقره سرقت ديگر نيز اقرار و محل هاى آنها را 
به مامورين شناســايى نموده ، برابر گزارشــات پيوستى (ص441) آمده است تعداد كل شكات پرونده 
35 نفر مى باشــند و مجموع قيمت اموال ســرقت شده برابر 178/000/000 ميليون تومان مى باشد 
و در آن گزارش نيز آمده است كه برابر تحقيقات بعمل آمده آقاى سيد امين صفرى از سارقان سابقه 
دار احشــام ميباشــد. اقارير متهــم الهيار پرهوده در مراجــع انتظامى مبنى بر اينكه قبــول دارم بنده 
ســرقتهاى زيادى به همراه نامبردگان انجام داده ام و مجــدداً بيان مى دارد كه كليه اعترافات فرج اله 
كريمــى را قبــول دارم ، اقــرار متهــم الهيــار پرهــوده در دادســرا مبنى بــر اينكه بله قبــول دارم با 

همدســتانم ســرقت انجام داده ام (ص450) ، گزارش صفحه 456 پرونده مبنى بر اينكه متهم الهيار 
پرهوده از ســارقين حرفه اى بوده كه عالوه بر اعتراف به ســرقتهاى از قبل شناســايى شــده به تعداد 
35 فقــره ســرقت با همدســتى متهمين فرج الــه كريمى ، آمان صالحــى به تعدادى ســرقت جديد نيز 
معترف بوده اســت مجدداً نامبرده اخير الذكر در مراجعه انتظامى بيان مى دارد كه هرآنچه كه متهمان 
فــرج اله كريمى و آمان صالحى اعتراف كــرده اند قبول دارم و نظريه متوارى بودن ده نفر از متهمين و 
دفاعيات بالوجه و كامال بى پايه و اســاس برخى از وكالء و متهمين در اين دادگاه محرز و مســلم بوده و 
بــه اســتناد مــواد 656و667و666و662 قانون مجازات اســالمى بخش تعزيرات هر يــك از متهمين 
رديف هاى اول تا پنجم را به تحمل پنج ســال حبس تعزيرى با احتســاب ايام بازداشــت قبلى و هفتاد 
ضربه شــالق كه به نحو متوســط در محوطــه اجراى احكام نواخته خواهد شــد و نيز به طور مســاوى به 
پرداخت عين مال و در صورت تعذر به مثل يا قيمت اموال مســروقه در حق آندســته از مال باختگان 
كــه تاكنــون رضايت نداده اند محكوم و متهم رديف آخر را نيز به تحمل دو ســال حبس و هفتاد ضربه 
شــالق محكوم مى نمايد و خودروهاى مكشــوفه نيز در راستاى ماده 215 قانون مجازات اسالمى به نفع 
دولت جمهورى اسالمى ايران ضبط مى نماييد چرا كه وسيله ارتكاب جرم بوده و با آنها احشام مسروقه 
را جابجــا نموده اند راى صادره در خصوص متهمين ســيد امين صفرى ، بختيــار محمدى و حيدر كريمى 
غيابــى بــوده و ظــرف ده روز پــس از ابالغ قابــل واخواهى در اين شــعبه و در خصــوص ديگر متهمين 
حضــورى بوده و ظرف بيســت روز پــس از ابالغ قابل تجديدنظــر خواهى در دادگاه محتــرم تجديدنظر 

استان كرمانشاه است. م الف/320
رئيس شعبه 103 دادگاه جزايى كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: حيدرعلى بهرى خوانده: ســليمان آقچه لو، محسن پســنديده خواسته: تنفيذ بيع، اثبات 
مالكيــت، الزام به تنظيم ســند رســمى در تاريــخ 1394/2/10 خواهان فوق دادخواســتى حقوقى به 
طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه 27 تقديم كه به شــماره 103 ثبت و براى روز 
1394/4/3 ســاعت 8/30 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت شــوراء مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى ميگردد خوانده مذكور ميتواند ازتاريخ نشر آگهى 
جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و يا در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رســاند. بديهى اســت در صورت عدم حضور،شوراغيابا 

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 27 شوراى حل اختالف حقوقى قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى ســيد حسين موسوى فرزند سيد حبيب داراى شناسنامه شماره 2191 به شرح دادخواست 
به كالســه 940285 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده 
اســت كه شادروان كبرى مشــهدى به شناسنامه شــماره 1021 در تاريخ 1394/10/14 در اقامتگاه 
دائمى خود رافوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- سيد حسين موسوى 
فرزند ســيدرجب ش ش 2191 نسبت با متوفى فرزند 2- ســيده زهرا موسوى فرزند سيدرجب ش 
ش 1822 نســبت با متوفى فرزند 3- ســيده فاطمه موسوى فرزند سيدرجب ش ش 1823 نسبت با 
متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى 
اعتراضــى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهــى ظرف يك ماه به 

دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى عليرضا قربانخانى فرزند على داراى شناســنامه شماره 2538 به شرح دادخواست به كالسه 
940291 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه 
شــادروان ام كلثوم حيدرى به شناســنامه شــماره 61 در تاريخ 1393/6/4 در اقامتــگاه دائمى خود 
رافــوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- عليرضــا قربانخانى فرزند على 
ش ش 2538 نسبت با متوفى فرزند 2- حميد قربانخانى فرزند على ش ش 18569 نسبت با متوفى 
فرزنــد 3- اميــر قربانخانى فرزند على ش ش 0370402790 نســبت با متوفــى فرزند 4- على اكبر 
قربانخانــى فرزند على ش ش 1685 نســبت با متوفى فرزند 5- انســيه قربانخانى فرزند على ش ش 
2277 نســبت با متوفى فرزند 6- پرى قربانخانى فرزند على ش ش 10782 نســبت با متوفى فرزند 
7- على قربانخانى فرزند يونســعلى ش ش 1 نســبت با متوفى زوج. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد 

اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: حسين معصومى خوانده: اسماعيل طهورى متين خواسته: الزام خوانده به استرداد پالك 
يك دســتگاه خودرو پرايد به شــماره پالك: ايران16 – 863 ب 78 در تاريخ 1394/11/14 خواهان 
حســين معصومى دادخواستى حقوقى به طرفيت خوانده اســماعيل طهورى متين به شرح خواسته فوق 
به شــعبه3 تقديم كه به شــماره  843/3/93ثبــت و براى روز 1394/3/18 ســاعت 17 صبح وقت 
رســيدگى تعيين گرديده اســت و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان 
وموافقت شــوراء مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــارآگهى ميگردد خوانــده مذكور ميتواند ازتاريخ نشــر آگهى جهت اعــالم آدرس و دريافت 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــورا مراجعه و يــا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 
اين شــعبه حضور بهم رســاند. بديهى است در صورت عدم حضور،شــوراغيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم 

خواهد نمود.
دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف حقوقى قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: حسين ميرزايى خوانده: حسين بيگدلى خواسته: استرداد پالك درتاريخ 1393/12/20 
خواهان حســين ميرزا دادخواســتى مبنى بر اســترداد پالك بــه طرفيت خوانده آقاى حســين بيگدلى 
به شــرح خواســته فوق به شــعبه ششــم تقديــم كــه بشــماره 1197/6/93 ثبت و براى روز شــنبه 
1394/3/23 ساعت 17 وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب درخواســت خواهان وموافقت شوراء مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى ميگردد خوانده مذكور ميتواند ازتاريخ نشر آگهى جهت اعالم 
آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت 
رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساند. بديهى اســت در صورت عدم حضور،شوراغيابا رسيدگى و 

اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 6 شوراى حل اختالف حقوقى قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى غالمرضا گرائى فرزند اسداله داراى شناسنامه شماره 2619 به شرح دادخواست به كالسه 
940296 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه 
شــادروان اســداله گرائى به شناســنامه شــماره 41 در تاريخ 1394/1/22 در اقامتــگاه دائمى خود 
رافــوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت بــه:1- احمد گرائى فرزند اســداله 
ش ش 2942 نســبت بــا متوفى فرزند 2- غالمرضا گرائى فرزند اســداله ش ش 26191 نســبت با 
متوفى فرزند 3- فاطمه گرائى فرزند اسداله ش ش 1927 نسبت با متوفى فرزند 4- طاهره حسينى 
فرزند ميرمحمدعلى ش ش 1114 نسبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبوردريــك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد 

ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

دادنامه
پرونده كالســه 9209988115100596 شعبه 105 دادگاه عمومى (جزايى) شهرستان همدان 
دادنامه شــماره 9409978112500027 ، شــاكى: خانم معصومه نصرى فرزند محمد على به نشــانى 
همــدان خ بوعلى كوچه بيمه بن بســت بهــار مجتمع باران واحد 6 ، متهم: آقاى جــواد محمدى مجيديان 
فرزند ــ به نشــانى مجهول المكان ، اتهام: ايجاد مزاحمت تلفنى ، گردشــكار: دادگاه با بررســى اوراق و 
محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى دادگاه) 
در خصوص اتهام آقاى جواد مهدى مجيديان داير بر ايجاد مزاحمت تلفنى موضوع شكايت خانم معصومه 
نصرى فرزند محمدعلى با توجه به محتويات پرونده كيفرخواست صادره شكايت شاكى و گزارش مرجع 
انتظامى و اســتعالم به عمل آمده از شــركت ايرانســل و با مالحظه تحقيقات به عمل آمده از مطلعين و 
عدم حضور متهم دردادگاه و ارائه هرگونه دفاع موجهى عالرغم ابالغ قانونى از طريق نشر آگهى و ساير 
قراين موجود در پرونده دادگاه اتهام نامبرده را محرز دانسته و با استناد به ماده 641 قانون تعزيرات 
و مجازاتهاى بازدارنده مصوب 1375 حكم به محكوميت متهم به تحمل شش ماه حبس صادر و اعالم مى 
نمايــد راى صادره غيابى و ظــرف 10 روز قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان همدان مى باشد. 
رئيس شعبه 105 جزايى همدان

آگهى اخطاريه
نام و نام خانوادگى مخاطب: ســعيد كاظم لو ، شغل:ــ ، اقامتگاه و آدرس: مجهول المكان مى باشد. 
جناب آقاى سعيد كاظم لو احتراماً به استحضار مى رساند همسر قانونى شما با در دست داشتن دادنامه 
202156 شــماره 202156 از شــعبه 22 دادگاه كرج قطعيت حكم جهت ثبت طــالق به اين دفترخانه 
مراجعه و تقاضاى ثبت طالق مى باشــد اين دفترخانه برابر روش معمول به شــما مدت يك هفته پس از 
ابالغ قانونى فرصت مى دهد تا جهت ثبت طالق به اين دفترخانه مراجعه نماييد در صورت عدم مراجعه 

جنابعالى مطابق مقررات رفتار خواهد شد. م الف/20038
نوبت اول: 94/2/15- نوبت دوم:94/2/22

سر دفتر طالق 14 كرج- محمدرضا قديانى

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى حبيب اله مرســلى با تســليم دو برگ استشــهاد محلى مصدق مدعى اســت كه سند مالكيت 
ششــدانگ يــك باب خانه تحت پالك 59 فرعــى از 28 اصلى بخش 14 مراغه حــوزه ثبتى مياندوآب را 
كه ذيل ثبت شــماره 50232 صفحه 221 دفتر جلد 290 بنام آقاى حبيب اله مرســلى صادر و تسليم 
گرديده مفقود نموده اســت مراتب برابر تبصره يك الحاقى به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك 
نوبت آگهى مى شــود تا هر كس مدعى مالكيت و يا وجود ســند مالكيت مذكور در نزد خود مى باشــد از 
تاريخ انتشــار آگهى به مدت 10 روز اعتراض كتبى خود را به اداره ثبت شهرســتان مياندوآب تســليم 
نمايد در صورت ســپرى شــدن مدت مقرر و عدم دريافت اعتراض برابر مقررات ســند مالكيت المثنى 

صادر خواهد شد. تاريخ انتشار: 94/2/15- م الف/772
 رئيس ثبت شهرستان مياندوآب

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى فريدون پاشــائى حاصل قوپى با تسليم دو برگ استشهاد محلى مصدق مدعى است كه سند 
مالكيت ششدانگ يك باب خانه پالك 10246 فرعى از 2121 فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه حوزه 
ثبتــى ميانــدوآب را كه ذيل ثبت شــماره 9703 صفحه 371 دفتر جلد 43 به نــام آقاى كرمعلى خيرى 
صادر و تســليم گرديده مفقود نموده اســت و ملك مزبور در بيع شرط مى باشد/نمى باشد و برابر سند 
شــماره 148057و148058و 121859-80/11/25و90/5/7 دفتــر 4مياندوآب نزد بانك تجارت 
رهن مى باشــد برابر سند شــماره 121858-80/11/25 دفتر 4 مياندوآب به آقاى فريدون پاشائى 
حاصل قوپى انتقال يافته اســت مراتب برابر تبصره يك الحاقى به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در 
يك نوبت آگهى مى شــود تا هر كس مدعى مالكيت و يا وجود ســند مالكيت مذكور در نزد خود مى باشد 
از تاريخ انتشار آگهى به مدت 10 روز اعتراض كتبى خود را به اداره ثبت شهرستان مياندوآب تسليم 
نمايد در صورت ســپرى شــدن مدت مقرر و عدم دريافت اعتراض برابر مقررات ســند مالكيت المثنى 

صادر خواهد شد. تاريخ انتشار: 94/2/15- م الف/786
 رئيس ثبت شهرستان مياندوآب

رونوشت آگهي حصر وراثت
افســانه تمنائى فر به شرح دادخواســت به كالسه 137/94 از اين شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عليرضا خوشــدل بشــماره شناسنامه 1862 در تاريخ 
93/6/26 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
افســانه تمنائى فرزند على آقا به ش ش 1264 همســر متوفى 2- فاطمه زارع كوچه صالح آباد فرزند 
محمد به ش ش 184 مادر متوفى 3- غالم حســين خوشــدل فرزند ماشــااله به ش ش 99 پدر متوفى 
4- فاطمه خوشــدل فرزند عليرضا به ش ش 1250464382 -5- عارفه خوشــدل فرزند عليرضا به 
ش ش 1251012833 (همگى فرزندان متوفى و الغير . اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از 

تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/201
قاضى شوراى حل اختالف حصر وراثت كاشان

دادنامه
شــماره پرونده:486/93- شــماره دادنامه: 67/94 بتاريخ 93/1/1229/19در وقت فوق العاده 
پرونده كالســه 486/93 از ناحيه دفتر تحت نظارت قرار گرفت با بررســى اوراق پرونده ضمن اعالم ختم 
رســيدگى بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى گردد. (راى شورا) پيرو دادنامه شماره 667 نظر باينكه در 
خصوص چك شماره 840399 تاريخ چك اشتباهاً 93/12/10 قيد شده است در حاليكه تاريخ واقعى آن 
1392/12/10 مى باشد لذا با اصالح تاريخ از 93/12/10 به 92/12/10 مبادرت به اصالح دادنامه مى 

نمايد تسليم رونوشت راى اصلى بدون رونوشت راى تصحيحى ممنوع است. م الف/190
قاضى شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان


