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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين
 تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139360325003001633 مورخ 1394/02/21 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دلفان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى حميد رضا خسروى درششدانگ يكباب عمارت به مساحت 108 متر مربع قسمتى از پالك 1 فرعى از153 
اصلى واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان خريدارى ارمالك رسمى آقاى قاسمعلى اله يارى محرز گرديده 
است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرابه 
اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضايى 
تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. م الف15
تاريخ انتشار نوبت اول1394/03/24- تاريخ انتشار نوبت دوم1394/04/9

اميرحسين خليلى- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان دلفان  

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139360325003001946 مورخ 1394/02/30 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دلفان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى دولت مراد پنجى در ششــدانگ يكباب عمارت به مســاحت 175متر مربع قسمتى از پالك 3 فرعى از156 
اصلى واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان خريدارى ارمالك رسمى آقاى علم خان زمانى محرز گرديده است. 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.
بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد م الف30

تاريخ انتشار نوبت اول1394/03/24- تاريخ انتشار نوبت دوم1394/04/9
اميرحسين خليلى- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان دلفان  

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين
 تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139360325003001872 مورخ 1394/02/28 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دلفان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى ابراهيم فيضى كريم آبادى در ششــدانگ يكباب عمارت به مســاحت 250 متر مربع قسمتى از پالك 155 
اصلى واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان خريدارى ارمالك رسمى آقاى حاتم مرادى محرز گرديده است. 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرابه 
اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضايى 
تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.         م الف34
تاريخ انتشار نوبت اول1394/03/24- تاريخ انتشار نوبت دوم1394/04/9

اميرحسين خليلى- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان دلفان  

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين
 تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139360325003001922 مورخ 1394/02/30 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دلفان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى ســيد روح الدين مراديان گيزه رودى در ششــدانگ يكباب عمارت به مساحت199/46 متر مربع قسمتى 
از پالك 4 فرعى از156 اصلى واقع در بخش 12 اســتان لرســتان شهرســتان دلفان خريدارى ارمالك رسمى آقاى محمد 
قاسم، لطيف،اسفنديار شهرتين فرهاديان  محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز اگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشــار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  م الف39
تاريخ انتشار نوبت اول1394/03/24- تاريخ انتشار نوبت دوم1394/04/9

اميرحسين خليلى- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان دلفان  

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين
 تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139360325003001617 مورخ 1394/02/20 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دلفان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى فرهاد ابراهيمى در ششــدانگ يكباب عمارت به مســاحت 150/97 متر مربع قسمتى از پالك 155 اصلى 
واقع در بخش 12 اســتان لرستان شهرســتان دلفان خريدارى ارمالك رسمى آقاى حاجيعلى رضايى محرز گرديده است. 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.

بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
 م الف3

تاريخ انتشار نوبت اول1394/03/24- تاريخ انتشار نوبت دوم1394/04/9
اميرحسين خليلى- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان دلفان  

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين
 تكليف وضعيت ثبت واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139360325003001880 مورخ 1394/02/28 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دلفان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى جانعلى ويسى ده نو در ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 198/46 متر مربع قسمتى از پالك 154 اصلى 
واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان خريدارى ارمالك رسمى آقاى حاجيعلى زارعى محرز گرديده است. لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.
بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 6

تاريخ انتشار نوبت اول1394/03/24- تاريخ انتشار نوبت دوم1394/04/9
اميرحسين خليلى- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان دلفان

متن آگهى احضار متهم
ـ كه آخرين آدرس وى حسب محتويات پرونده مراتع  در پرونده شعبه دوم داديارى اين دادسرا آقاى غفور كيانى فرزندـ 
تركاب علياء از توابع شهرســتان باغملك بوده اســت با توجه به گزارش مامورين انتظامى نامبرده در آدرس تعيين شده مورد 
شناســايى واقع نگرديد و هيچ گونه آدرس ديگرى از آن در پرونده وجود ندارد نظر به اينكه وقت رســيدگى پرونده مورخه 
1394/4/25 ساعت 11 تعيين گرديده است به استناد ماده 115 آ.د.ك با درج مراتب در روزنامه كثيراالنتشار به نامبرده 
ابالغ ميشود تا در وقت و ساعت مقرر جهت رسيدگى در شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان باغملك جهت 
رســيدگى به اتهام خود حاضر شــود بديهى است در صورت عدم حضور در دادگاه مستنداً به ماده 217 قانون آيين دادرسى 
دادگاههاى عمومى وانقالب در امور كيفرى غياباً به موضوع رســيدگى كرده و راى صادر خواهد نمود در صورتيكه بعد از اين 
آگهى الزم باشد فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار ميباشد در ضمن تاريخ نشر آگهى تا روز دادرسى نبايد كمتر از يكماه 

باشد. م الف/7/94/64
داديار شعبه دوم دادسراى شهرستان باغملك

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــرراى شــماره139360325003001664 مورخ 1394/02/23 هيــات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دلفان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى نصرت اله حيدر پور اســدآبادى در ششــدانگ يكباب عمارت به مســاحت 200 متر مربع 
قسمتى از پالك 154 اصلى واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان خريدارى ارمالك رسمى آقاى مالكين 
عرفى محرز گرديده اســت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى ميشــود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خودرابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.       م الف 66
  تاريخ انتشار نوبت اول1394/03/24- تاريخ انتشار نوبت دوم1394/04/9

اميرحسين خليلى- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان دلفان  

آگهى اصالحيه
پيرو آگهى ماده 3 شــماره م الف/118 چاپ در روزنامه سياست روز در ششدانگ يكباب خانه صحيح مى 

باشد كه بدينوسيله اصالح مى گردد. 
دشتى

آگهى احضار متهم
شــماره بايگانى:941053- نظر به اينكه متهم على شــهبازى به اتهام صدور چك بالمحل تحت تعقيب كيفرى 
بوده و مجهول المكان مى باشد لذا در اجراى ماده 115 قانون آئين دادرسى كيفرى از طريق انتشار آگهى در روزنامه 
به نامبرده ابالغ مى گردد كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشــار اين آگهى جهت دفاع از خود در اين شــعبه بيستم 

داديارى دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه حاضر در غير اين صورت غياباً اتخاذ تصميم خواهد شد. م الف/546
دفتر شعبه بيستم داديارى دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت تحقيقات بدوى و احضار متهم
نظر به اينكه پرونده به كالســه 940228 اتهامى مهران نورى فرزند منوچهر مجهول المكان موضوع شــكايت 
فرشــته رضايى از ســوى اين داديارى تحت تعقيب مى باشــد و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
وى ممكن نگرديده اســت لذا مقتضى اســت بدينوســيله در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى در شــعبه چهاردهم داديارى جهت پاسخگويى به اتهام وارده 
حاضر گردد. بديهى است در صورت عدم حضور پس از يك ماه رسيدگى غيابى و اقدام قانونى معمول خواهد شد. 

م الف/545
داديار شعبه چهاردهم دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

متن آگهى احضار متهم (مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست)
مجتمع دادگاه هاى جزائى شهرســتان كرمانشاه به موجب كيفر خواست شماره 5102744 در پرونده كالسه 
9309988315201224 براى محمد اميرى به اتهام ســرقت باطرى خودرو تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به 
موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1394/5/5 ساعت 8:00 تعيين گرديده است. با عنايت به 
مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين 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/1295
رئيس شعبه 106 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

دادنامه 
پرونده كالسه 9209988494300620 شعبه 101 دادگاه عمومى جزايى شهرستان هرسين دادنامه شماره 
94099784913000 ، شاكى: آقاى عبدالحميد رحيمى به نشانى هرسين نمايندگى ايران خودرو ، متهم: آقاى على 
دمى زاده به نشانى مجهول المكان ، اتهام: كالهبردارى (راى دادگاه) به حكايت از مندرجات پرونده آقاى على دمى 
زاده فرزند ايرج فعالً مجهول المكان متهم است به كالهبردارى از طريق سامانه خودپرداز بانكى به مبلغ بيست و نه 
ميليون نهصد و يك هزار و سيصد و بيست و يك هزار ريال موضوع كيفرخواست شماره 931043490200833 
صادره از ســوى دادســراى عمومى وانقالب شهرستان هرسين كه به موجب آن براى متهم موصوف تقاضاى مجازات 
شده است دادگاه با التفات به جميع اوراق پرونده نظر به اعالم شكايت شاكى عبدالحميد رحيمى عليه متهم مزبور 
بدين توضيح كه حســب اظهارات خانم تابان اسدى حسابدار نمايندگى شــركت ايران خودروى شهرستان هرسين 
طى مرقومه اى در تاريخ 91/12/15 بيان داشــته كه آقاى رحيمى شــماره همراه شــخصى به نام حســين را جهت 
پرداخت وجه كميســيون فروش خودرو به حساب بانك ملى با نامبرده هماهنگى هاى الزم را انجام دهم اينجانب با 
فرد اخيرالذكر تماس گرفته پس از تماس نامبرده بيان داشته كه جهت انتقال وجه بايد به باجه عابر بانك مراجعه 
نمايم به همراه خانم فاخره رحيمى به عابر بانك ملى مركزى مراجعه و به آقاى حسينى تماس گرفتم ايشان گفتند اول 
از حساب يك مانده حساب بگيرم اين كار را انجام دادم و مانده حساب را براى وى خواندم سپس كارت ديگرى را كه 
متعلق به بانك ملت بود را نيز وارد دستگاه نموده و مانده حساب گرفتم و براى وى خوانده او به من گفت بانك ملت 
مراجعت كن و از طريق عابر بانك آن بانك عمليات انتقال وجه را انجام دهم مجدد به عابر بانك ملت رفته و دوباره 
مانده حســاب گرفته و براى نامبرده خواندم يك شــماره تاييديه كه با در صفر شــروع مى شد به من داد و بعد يك 
شماره ديگر كه بعداً متوجه شدم اعداد اول مربوط به مبلغ و اعداد دوم شماره كارت آقاى دمى زاده بود كه از حساب 
بانك ملت برداشت شد به نامبرده گفتم اين مبلغ از حساب برداشته شد كه گفت مجدد به حساب شما برگشت داده 
مى شود عليهذا بنا به مراتب فوق دادگاه با التفات به استعالم بعمل آمده از بانك سپبه به شماره 2200 مورخ اسفند 
91 به شــرح برگ 90 پرونده كه صاحب حســاب كارت پول واريزى به شــماره حســاب 5892101046765158 
شخصى على دمى زاده فرزند ايرج مى باشد و پرينت اخذ شده از بانك ياد شده به شرح برگ 91 كه مبلغ مذكور به 
حســاب وى پول واريز گرديده است عدم حضور متهم به رغم وصف احضار از طريق روزنامه كثيراالنتشار سياست 
روز به شــماره 3853 در جلســه دادرسى دادگاه مدافعات نماينده محترم دادســتان كيفرخواست صادره از سوى 
دادسراى عمومى وانقالب شهرستان هرسين بزهكارى مشاراليه در حد اتهام معنونه نزد محكمه ثابت محرز و مسلم 
است بنابراين دادگاه به استناد ماده 741 قانون مجازات اسالمى فصل جرائم رايانه اى مصوب 1388/3/5 متهم را 
به تحمل يكسال حبس تعزيرى و رد مال كالهبردارى شده به صاحب آن محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب 
توجهاً ماده 217 از قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب 1378/6/28 ظرف مدت 
ده روز از تاريخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در همين شــعبه بوده ســپس بعد از مدت مزبور ظرف بيســت روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. 
رئيس شعبه 101 جزايى دادگسترى شهرستان هرسين

دادنامه
شــماره پرونده:25/325/93- شــماره دادنامه:418مورخه 93/6/6- تاريخ رسيدگى:93/6/29-مرجع 
رســيدگى: شــعبه 25 شــوراى حل اختالف مجتمع ويژه خانواده كرمانشــاه- خواهان: مريم عزيزى فرزند صادق به 
آدرس كرمانشاه دولت آباد آخر 40 مترى كوى 306 پ 29 ك 671989768- خوانده: ميثم جمشيدى فرزند محمد 
مراد به آدرس مجهول المكان ، خواسته: مطالبه مهريه ، گردشكار- قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل 
مبادرت بصدور راى مى نمايد. (راى قاضى شورا) در خصوص دادخواست خانم مريم عزيزى فرزند صادق بطرفيت 
خوانده آقاى ميثم جمشيدى فرزند محمد مراد بخواسته مطالبه مهريه و محكوم كردن خوانده به پرداخت مهريه اش 
به تعداد هفتاد و دو عدد سكه تمام بهار آزادى طرح قديم مقوم به مبلغ پنج ميليون تومان مندرج در سند نكاحيه 
شماره 17200 مورخه 93/2/8 دفترخانه شماره 17 كرمانشاه است قاضى شورا با توجه به دادخواستى تقديمى 
نكاح نامه فوق الذكر مندرجات صورتجلســه دعوى خواهان را وارد تشــخيص و به استناد ماده 1082 قانون مدنى 
خوانده را به پرداخت مهريه ما فى القباله به شرح هفتاد و دو عدد سكه تمام بهار آزادى طرح قديم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از آن 

ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظر در محاكم عمومى كرمانشاه مى باشد. 
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع ويژه خانواده كرمانشاه

حكم غيابى پرداخت بدهى به استناد چك و سفته 
كالســه پرونده 114/183/93- مرجع رســيدگى شــعبه 114 شــوراى حل اختالف شــماره دادنامه 253-

93/7/19- خواهان: بانك انصار اســتان كرمانشــاه به وكالت آقاى ســعيد محمدى فرزند على به آدرس كرمانشاه 
مصــدق پاســاژ ارگ طبقه 5 ادارى واحد 3 ، خوانــده/ خواندگان: 1- آقاى كيومرث كرمى فرزند  على بابا به آدرس 
فعــال مجهول المكان 2- آقاى على اشــرف محمدى فرزند حســين به آدرس فعالً مجهول المكان 3- خانم ســيمين 
محمدى فرزند على به آدرس فعالً مجهول المكان ، خواســته: مطالبه - شــورا با استعانت از خداوند متعال و با اعالم 
ختم رســيدگى بشــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى شورا)در خصوص دادخواست بانك انصار استان 
كرمانشاه به وكالت آقاى سعيد محمدى فرزند على ، بطرفيت خواندگان آقايان كيومرث كرمى فرزند على بابا ، على 
اشــرف محمدى فرزند حسين و خانم ســيمين محمدى فرزند على ، به خواسته مطالبه مبلغ سى و پنج ميليون ريال 
35/000/000 ريال وجه چك شماره 438387 عهده بانك رفاه بعنوان اصل خواسته و تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواســت 93/5/13 لغايت اجراى حكم بر اســاس شاخص بانك مركزى و مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال هزينه 
دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى نظر به اوراق و محتويات پرونده و دادخواســتى تقديمى خواهان و 
توضيحات وكيل / نماينده حقوقى بانك / موسسه مذكور و نظريه مشورتى اعضاى شعبه شوراى حل اختالف و التفات 
به اينكه خواندگان دليل و مدرك معتبرى كه برائت ذمه انها را فراهم نمايد ابراز و ارائه ننموده لذا خواسته خواهان 
قابل اجابت بوده مستندا، به تبصره الحاقى ماده 2 قانون صدور چك مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و 
مواد 198و522و523 قانون آيين دادرســى مدنى و مــواد 249و 307و309 310و313 قانون تجارت خواندگان 
متضامناً در حق خواهان به پرداخت مبلغ ســى و پنج ميليون ريال 35/000/000 ريال وجه چك شماره 438387 
عهده بانك رفاه بعنوان اصل خواسته و تاخير و تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 93/5/13 لغايت اجراى حكم بر 
اساس شاخص بانك مركزى و مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى 
محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و سپس 

در فرجه قانونى قابل تجديدنظر در دادگاه هاى عمومى كرمانشاه مى باشد. م الف/2343
قاضى شعبه 114 شوراى حل اختالف مجتمع موسسات مالى و اعتبارى بانكهاى غير دولتى كرمانشاه

آگهى احضار متهم
حســب محتويــات پرونده كالســه 9409986128200019 (مفتوح به رســيدگى در ايــن دادگاه) از جمله 
كيفرخواست شماره 9410432127000001 دادسراى عمومى و انقالب اين شهرستان آقاى الهيار كيانى فرزند ؟ 
بر اساس طرح شكايت اداره منابع طبيعى و آب خيزدارى شهرستان باغملك متهم است به تعليف غيرمجاز تعداد يك 
صد و پنجاه راس بز در مراتع ملى ، آخرين نشانى محل سكونت وى خوزستان ، باغملك ، مراتع روستاهاى تركاب علياء 
و سفلى اعالم گرديده ، در نشانى اعالم شده مورد شناسايى قرار نگرفته و نشانى ديگرى از محل سكونت و يا اقامت 
ايشــان به دســت نيامده و نظر به اين كه به منظور رسيدگى به اتهام نامبرده وقت رسيدگى به تاريخ 1394/5/6 
ســاعت 9 صبح تعيين گرديده با اســتناد به ماده يك صد و هشتاد قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب درج 
اين اگهى در روزنامه كثيراالنتشــار اعالم و ابالغ مى گردد تا متهم صدراالشــاره در تاريخ و زمان ياد شده به منظور 
دفاع در برابر اتهام انتسابى در شعبه 101 دادگاه عمومى ، جزايى دادگسترى شهرستان باغملك حاضر شود بديهى 
است در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه اين دادگاه بااستناد به ماده دويست و هفده قانون آيين 
دادرسى در دادگاههاى عمومى وانقالب به صورت غيابى به موضوع اتهام متهم رسيدگى نموده و راى صادر خواهد 

نمود. م الف/7/94/66
رئيس شعبه 101 دادگاه عمومى جزايى دادگسترى شهرستان باغملك

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
به حكايت پرونده كالسه 930246 اجرا شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد و بموجب دادنامه شماره 
9309971227201077 صــادره از ايــن دادگاه محكــوم عليها فاطمه كارگزار و غيــره محكومند به پرداخت يك 
ميلياردويكصدوچهل ميليون و هشتصدهزارريال بابت اصل خواســته(مهريه)و182,000 ريال هزينه دادرسى و 
116,000 ريال حق الوكاله وكيل در حق خانم معصومه نصيبى و نيز مبلغ 155,000 ريال به عنوان نيم عشر دولتى 
در حــق صنــدوق دولت با عنايت به عدم پرداخت دين ازناحيه محكوم عليه نســبت به توقيف مال به شــرح : ملك 
موردنظر يك قطعه زمين به مســاحت 248مترمربع واقع در روســتاى برنج ده محمودآباد در محدوده منزل مرحوم 
مصيب توكلى با حدود اربعه شــماال به خيابان امام على جنوبا به منزل على كارگزار شــرقا به منزل را توكلى و غربا 
به منزل يزدان توكلى محدود شــده اســت موقعيت مكانى ملك طورى است كه با يك درب ورودى به خيابان ارتباط 
دارد ضمنا اراضى روســتاى برنج ده ششــدانگ آن وقفى مى باشد اقدام گرديده وپس از آن توسط كارشناس اين 
اجرا مورد ارزيابى قرار گرفته و باتوجه به نوع كاربرى(مســكونى)و امكانت رفاهى دسترس ارزش هرمترمربع آن 
به مبلغ يك ميليون ريال و ارزش كل آن به مبلغ دويســت و چهل و هشــت ميليون ريال تعيين گرديده،لذا نظر به 
عدم اعتراض ازناحيه نامبردگان نسبت به نظريه كارشناسى مورد توقيفى ازطريق مزايده درتاريخ 94/4/8 ساعت 
10 صبح در شعبه دوم و در صورت نياز در محل به فروش مى رسد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 
5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به دفتر شعبه دوم دادگسترى محمودآباد مراجعه نمايند . 
مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين ده 
درصد مبلغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ 
خواهد شد و يك هفته پس از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال 
اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه نپردازد ،سپرده او پس از 

كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
اجراى احكام مدنى شعبه دوم حقوقى محمودآباد

آگهى مزايده نوبت دوم
نظربه اين كه در پرونده كالســه 930329و930326و930327و930328 اجراى اين دادگسترى بموجب 
دادنامه شماره 264 صادره از شوراى حل اختالف سوم رامسر محكوم عليه رضا امينى راد محكوم است به پرداخت 
مبلغ 39,338,157 تومان در حق محكوم له فتح اله كاكوئى به وكالت آقاى مسيبى ملك مورد تعرفه از سوى محكوم 
عليه با مشخصات ذيل از طريق مزايده به فروش مى رسد: يك قطعه زمين به مساحت9369/55 مترمربع  از پالك 
429 اصلى قريه سورمشــك بخش پنج ثبت رامســر، لذا كسانى كه عالقمند به خريد باشند مى توانند جهت كسب 
اطالعات بيشــتر پنج روز قبل از زمان مزايده به دفتر اجراى دادگسترى مراجعه و خريدار مى تواند در روز مزايده 
با پرداخت 10درصد از كل مبلغ مزايده نسبت به مقدمات خريد اقدام نمايد.آدرس:رامسر –هريس-جنت رودبار 
–سورمشك قيمت پايه:656,000,000 تومان مكان مزايده:دفتر اجراى احكام مدنى رامسر زمان مزايده:94/4/6 

رأس ساعت 10 صبح .م/الف
رييس اجراى احكام مدنى دادگسترى رامسر-گلين مقدم

دادنامه
ش دادنامه : 95-94/2/31 به تاريخ 94/3/5 در وقت فوق العاده پرونده 93/752 شــوراى حل اختالف 
شــعبه پنجم شــهرى تحت نظر قاضى شــورا قرار دارد با بررسى مجموع اوراق پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با 
اســتعانت از خداوند متعال و تكيه بر شــرف و وجدان به شــرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى قاضى 
شورا:درخصوص دعوى آقاى تقى ذبيحى به طرفيت آقايان رضاعلى حسن زاده،على جويا،به خواسته الزام به تنظيم 
ســند رسمى اتومبيل 405 به شــماره انتظامى 397و33 ايران72 به انضمام كليه خســارات وارده قانونى اعم از 
هزينه دادرســى مقوم به 30,000,000 ريال باتوجه به محتويات پرونده و مفاد دادخواســت تقديمى سوابق پالك 
انتظامى موضوع خواسته و ساير اوراق پرونده همگى حكايت از آن دارد كه خواهان يك دستگاه اتومبيل پژو405 
به شــماره انتظامى فوق را از خوانده رديف اول خريدارى نموده و از طرفى خوانده رديف اول نيز با وصف ابالغ در 
جلســه حاضر شــده و ادعاى خواهان را قبول داشته و خوانده رديف دوم عليرغم ابالغ در جلسه شورا حاضر نشده 
و دفاعى پيرامون ادعاى مطروحه معمول نداشته لذا شورا خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخيص و مستندا 
بــه مواد 219و220و362 قانون مدنى خوانده رديف اول محكوم اســت به هزينه مقدمات انتقال ســند خودروى 
مذكور و دويســت و چهل هزارريال بابت هزينه دادرســى و خوانده رديف دوم محكوم اســت به حضور در يكى از 
دفاتر اســناد رسمى جهت انتقال سند موضوع خواســته صادرو اعالم مى نمايد.رأى صادره نسبت به خوانده رديف 
دوم غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا و ظرف بيســت روز پس از انقضاى مهلت 
قابل تجديدنظرخواهى و نسبت به خوانده رديف اول حضورى و ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

حقوقى محمودآباد مى باشد.م/الف
عليپور-قاضى شوراى حل اختالف شعبه پنجم محمودآباد

آگهى دعوت به افراز پالك 205 فرعى از يك فرعى از 118 اصلى بخش 2 ثبت محمودآباد
نظربه اين كه آقاى قاســم صادقى طى وكالتنامه شــماره 10880-94/3/11 دفترخانه شماره 300 
سرخرود با وكالت از سوى آقاى حسين گيلك احدى از مالكين مشاعى پالك 205 فرعى از يك فرعى از 118 
اصلى واقع در قريه سرخرود بخش دو ثبت محمودآباد برابر درخواست وارده به شماره 12/94/2846-
94/3/12 تقاضاى افراز حصه و سهمى مالكيتى ملك موكل خويش را از كل ششدانگ پالك مذكور از اين 
اداره نموده لذا بدينوسيله به ديگر مالكين مشاعى پالك مذكور به نام هاى 1-محمدرضا تخمه فروشان2-
جانبرار نيك پور 3- فاطمه قاسم زاده4-فرهاد اردالن5-مژده موسويان6-عين ا... آقايى7-حسن باقرى 
بهنميرى اخطار و ابالغ مى گردد جهت انجام عمليات افرازى كه رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه 94/4/9 
توسط نماينده و نقشه بردار اين اداره صورت مى گيرد در محل وقوع ملك حضور به هم رسانيد.بديهى است 

عدم حضور مانع از اجراى عمليات افرازى نخواهد بود.م/الف733
ابراهيم حسين زاده-رييس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد

 
دادنامه

شــماره  كيفرخواســت  دادگاه:بموجــب  رأى  كالســه:9209981922500421  پ 
9310431921702117-93/11/30 صــادره از ناحيه دادســراى عمومى و انقالب تنكابن خانم فرزانه 
چراغعلى ف ابراهيم فعالمتوارى و مجهول المكان به اتهام تحصيل مال از طريق نامشــروع نسبت به شاكى 
آقاى ياســر يوسف شعيبى ف على اصغر به شرح اوراق پرونده تحت تعقيب قرار گرفته كه دادگاه با امعان 
نظر در محتويات پرونده و توضيحات شاكى به شرح صورتجلسه دادرسى مورخ 94/3/9 مبنى بر اين كه در 
تنكابن تحت عنوان راننده آژانس مشغول به كاربوده وفردى را به عنوان مسافر كه خود را كارمند شركت 
نفت معرفى كرده براى بازرسى در سطح شهر رامسر سوار نموده و به وى  وعده كار داده و اعتمادش را جلب 
نموده و كارت عابربانكى خويش را به همراه رمز آن جهت خريد برنج در اختيار وى قرار داده كه مشــاراليه 
پس از پياده شدن از اتومبيل وى و برداشت وجه به مبلغ دوميليون ريال از حسابش و نيز انتقال وجه به 
مبلغ پنج ميليون ريال به صورت كارت به كارت به حساب خانم فرزانه چراغعلى ، از محل متوارى شده لذا 
تقاضاى رسيدگى و مجازات وى را دارد عليهذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذكر نظربه اين كه حسب توضيحات 
شاكى فرد موردنظر وى كه در عمليات اجرايى فعل مجرمانه دخالت مستقيم داشته و اقدام به برداشت وجه 
بــا انتقال وجه بــه كارت ديگر نموده يك آقا بوده و نه خانم و از آنجايى كه متهمه در ركن مادى جرم مذكور 
هيچ گونه نقش و دخالتى نداشته و حتى همراه فرد موردنظر شاكى هم نبوده است لذا دادگاه به لحاظ عدم 
توجه اتهام به متهمه به استناد بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسى كيفرى حكم به برائت متهمه موصوف 
صادر و اعالم مى نمايد.رأى صادره حضورى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در 

محاكم تجديدنظر مركز استان مازندران(سارى)مى باشد.م/الف6311
رييس شعبه 101 دادگاه عمومى جزايى تنكابن-ويلكى

 
آگهى احضار متهم

آقاى روح اهللا واال شــما حســب كيفرخواســت صادره از دادســراى تنكابن به اتهام در پرونده كالسه 
103/940063 به اتهام ترك انفاق همسر تحت تعقيب مى باشيد لذا به لحاظ مجهول  المكان بودن شما، 
وقت رسيدگى روز چهارشنبه 94/4/10 ساعت 12 به شما ابالغ مى گردد تا در جلسه رسيدگى شركت و از 

خود دفاع نماييد در  غير اين صورت دادگاه غيابى رسيدگى و حكم مقتضى صادر مى نمايد.م/الف6312
شعبه 103 دادگاه جزايى تنكابن

دادنامه
پ كالســه:9209981921900256 رأى دادگاه:درخصــوص اتهــام رضا عليجانى بابايى ف يوســف 
30ساله اهل بابل فعال مجهول المكان متاهل فاقد سابقه كيفرى دائر به ترك نفقه نسبت به همسر،دادگاه 
باتوجه به شــكايت شاكى خصوصى و شهادت شهود و مفاد كيفرخواســت صادره از دادسرا و متوارى بودن 
متهم و تحقيقات معموله بزه انتسابى را محرز و مسلم دانسته با انطباق عمل ارتكابى متهم با ماده 53 قانون 
حمايت خانواده و بند 6 ماده 19 قانون مجازات اسالمى 92 متهم موصوف را به تحمل 7 ماه حبس تعزيرى 
محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف 10 روز پ ساز ابلغ قابل واخواهى در اين دادگاه سپس رف بيست 

روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان خواهخد بود.م/الف6313
رييس شعبه 103 دادگاه جزايى تنكابن-عبداهللا اقبالى

آگهى تعيين وقت دادرسى
وكيل خواهان عباس اصغرى دادخواستى به طرفيت خواندگان1-فرخ جوينده2-فرخنده جوينده3-

منور صدفى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان فريدونكنار نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان فريدونكنار واقع در فريدونكنار ارجاع 
و به كالســه 9409981982700170 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 94/5/7 ساعت11:30تعيين 
شــده اســت . به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتــب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضرگردد.م/الف
شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى) فريدونكنار

آگهى حصر وراثت
خانم ســيده روما ذبيحى ماهفروجكى ش ش 1525 به شــرح دادخواست به كالسه 94/560/ش از 
اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سعيد زمانى ماهفروجكى 
ش ش 2080226746 درتاريخ 93/1/11در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى(مادر متوفى)2-رئوف زمانــى ماهفروجكى ف نعمت ش ش 945 
صادره از سارى پدر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

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

اخطاريه دفترخانه 
مخاطب: آقاى محمد رعنائى همسر شما خانم بماندى ابراهيمى بموجب دادنامه 9309971511001766-
93/11/19 شعبه  دهم دادگاه عمومى سارى با مراجعه به دفترخانه،خواهان اجراى دادنامه شد لذا به شما اخطار 
مى گردد تاتاريخ94/4/2 ساعت 9 صبح به دفترخانه مراجعه نماييد.در صورت عدم مراجعه برابر مقررات رفتار 

خواهد شد. سارى خ شهبند كوچه صاحب الزمان.م/الف94/1099
سردفتر ثبت طالق 5 سارى - بهبودى

آگهى حصر وراثت
خانم الهام محمدى والشــدى ش ش 130 به شــرح دادخواست به كالسه 94/589/ش از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مسعود رمضانى سنگ سركى  ش 
ش 589 درتاريــخ 91/6/2 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته كــه ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1-متقاضى(همسر متوفى)2-منصوره رمضانى سنگسركى ف قاسم ش ش444 صادره از 
سارى مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف94/1100
حوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول 
جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن كاركنان ادارات سرابله راس ساعت 16/30 روز يكشنبه 
94/4/21 در محل حسينيه ثاراله واقع در شهر سرابله تشكيل ميگردد از عموم اعضاء دعوت بعمل مى آيد كه در 
روز مقرر و در محل مذكور حضور بهم رســانند بديهى اســت حضور كليه اعضاء در جلســه ضرورى در صورت عدم 
حضور برابر مفاد اساسنامه هيچگونه اعتراضى در رابطه با تصميمات متخذه موثر نخواهد بود ضمناً هر عضو مى تواند 
اســتفاده از حق راى خود را به يك نماينده تام االختيار از ميان اعضاء و يا خارج از اعضاء واگذار كند. دســتور جلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده: 1- گزارش وضعيت تعاونى توسط هيئت مديره 2- قرائت و تصويب اساسنامه 

جديد 3- تمديد دوره فعاليت تعاونى 4- ماموريت ثبت تصميمات حاصله به هيئت مديره.
سعيد نصيرى – رئيس هيئت مديره تعاونى مسكن كاركنان ادارات سرابله

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى محمد على بهرام آبادى با تســليم برگ استشــهاديه گواهى شــده بشــماره 2507 و 2508 
مورخه 93/9/16 دفتر اســناد رسمى شماره 31 اسالمشهر بضميمه درخواســت وارده 51016 مورخه 93/9/16 
اعالم نموده كه شش دانگ يكدستگاه آپارتمان مسكونى واقع در طبقه اول قسمت جنوب شرقى مركزى در بلوك الف 
بمساحت 58/15 مترمربع قطعه 6 تفكيكى پالك 3612 فرعى از 54 اصلى مفروز از 287 فرعى از اصلى مذكور واقع 
در بخش 12 تهران كه ذيل ثبت 435827 صفحه 235 دفتر 1527 امالك بنام فتح على محمد تير ابادى ثبت و سند 
مالكيت به شماره 583246 صادر و تسليم گرديده سپس طبق سند 45765 مورخه 78/5/3 دفتر 8 اسالمشهر به 
محمد على بهرام آبادى انتقال قطعى يافته است و طبق مندرجات استشهاديه تسليمى و گواهى دفتر امالك در رهن 
و بازداشت نميباشد كه به علت سرقت مفقود شده است تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت ملك مذكور را نموده 
اســت. لذا باســتناد تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شــود تا چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم غير از موارد مذكور در فوق و يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از 
تاريخ انتشار اين اگهى ظرف مدت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا 
سند معامله تسليم و رسيد دريافت دارد بديهى است چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض 

سندى ارائه نگردد المثنى سند مالكيت طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد. م الف/700
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسالمشهر

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
شماره پرونده:9100400109000258- به موجب پرونده اجرائى كالسه فوق ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى درآن به مســاحت 1462/50 مترمربع به پالك ثبتى شــماره 1314 فرعى از ســنگ 71 اصلى واقع در 
جيالرد حوزه ثبتى دماوند به آدرس گيالوند پشت پمپ بنزين حدود و مشخصات آن شماالً به طول 30 متر به خيابان 
ده مترى شــرقاً به طول 48 متر به پالك 777 فرعى جنوباً به طول 30 متر به قطعه 19 تفكيكى غرباً اول به طول 8 
متر به قطعه 18 تفكيكى دوم به طول 40 متر به قطعه 14 تفكيكى فواصل ذكر نشــده پى به پى ميباشــد كه ذيل 
ثبت 20378 صفحه 172 دفتر 149 بنام آقاى وقار وحدت صادر و تســليم گرديده اســت سپس برابر سند قطعى 
56548 مورخ 1370/7/15 دفترخانه يك دماوند به محمد شــكرى انتقال يافته طبق ســند رهنى شماره 21695 
مــورخ 1381/7/7 و 24254 مورخ 1382/10/14 دفترخانه 333 تهران در قبال مبلغ 6968249666 ريال در 
رهن بانك سپه شعبه مركزى قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمى مورخ 1393/7/27 به مبلغ 17550000000 
(معادل يك ميليارد و هفتصد و پنجاه و پنج ميليون تومان) ارزيابى شده برابر معاينه بعمل آمده و پروانه ساختمان 
2376 مورخ 1354/4/26 و پايان كار شماره 8405 صادره از شهردارى دماوند در داخل پالك مذكور يك دستگاه 
ســاختمان وياليى با زمين به مســاحت حدوداً 360 مترمربع مسكونى در يك طبقه اسكلت فلزى با ديوار آجر و سقف 
به شيروانى شامل چهاراطاق و تراس و كرسى چينى يك متر از سطح زمين احداث شده كه ساختمان احداثى بازسازى 
گرديده و داراى نماى ســنگ با در بر كف ســنگ و سراميك پنجره هاى فلزى و گرمايش شوفاژو سرمايش كولر آبى و 
ساختمان سرايدارى در قسمت جنوب شرقى و محوطه سازى و محصور آب و برق و گاز مى باشد كه برابر گزارش مامور 
اجراء در تصرف مالك ميباشد پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 1394/4/14 در اداره ثبت اسناد و 
امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت اسناد و امالك دماوند از 
طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 17550000000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا 
فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و 
مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول 
مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر 
برگزار خواهد شد. مورد مزايده با توجه به نامه وارده 139405001090000123 بستانكار بيمه نميباشد. تاريخ 

انتشار آگهى: 1394/03/24- م الف/2455
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى
خواهان / شاكى بهاره سالمى دادخواستى به طرفيت خوانده / متهم سجاد اميرى به خواسته طالق به درخواست 
زوجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 23 دادگاه خانواده شهرستان 
كرمانشــاه واقع در كرمانشــاه بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالســه 9309988312301012 ثبت گرديده كه وقت 
رســيدگى آن 1394/04/23 و ســاعت 10:00 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و 
درخواســت خواهان/ شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف/2518
منشى شعبه 23 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

آگهى اخطاريه طالق
نام و نام خانوادگى مخاطب: آقاى وحيد حسين زاده فرزند اسحق به نشانى اخطار به علت عدم شناسايى آدرس 
مخاطب مجهول المكان مى باشد. اخطار اول – موضوع ثبت واقعه طالق- همسر شما خانم زهرا حاجى شمسائى فرزند 
عزيز اله با در دســت داشــتن حكم طالق به كالســه 930675-93/12/24 صادره از شعبه چهارم حقوقى سبزوار 
تقاضاى ثبت و اجراى طالق را دارد لذا شايسته است حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ نشر آگهى در اين دفترخانه 
حاضر گرديد در غير اينصورت وفق مقررات اقدام به عمل خواهد آمد ضمناً به  علت عدم شناسايى آدرس مخاطب 

نشر و آگهى مى گردد.
سردفتر ازدواج 34 و طالق 1 داورزن سبزوار

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظر به اينكه در اجراى مواد 18،17،16،15،3 و... قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و ماده 13آيين نامه اجرائى آن متقاضى ذيل با ارائه اسناد و مدارك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 1390/9/20 مجلس شوراى 
اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده است.لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكــور در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز جهت عموم آگهى مى گردد. قريه الشــيدان مطلق  الهيجان ســنگ اصلى 2 
بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير: 1- پالك فرعى 1811 مفروز از 18_على اكبر راســخى ماسوله فرزند عباس  به 
ش ش:3037 كدملــى 0052114473 صــادره از تهران و خانم مريم ســامانى فرزند علــى به ش ش 684 كدملى 
5189281159 صادره از خشكبيجار (مشاعا بالسويه) _ششدانگ قسمتى از ساختمان جهت الحاق با پالك 92/26 
14 به مســاحت 14/33 مترمربع از مورد مالكيت مرحوم غالمرضا شــهريزاد به اســتناد آراء صادره به شــمارههاى 
139460318005000662 و 139460318005000658 مورخــه 1393/3/19  .لذا هركس اعم از مجاوران 
و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتواند از تاريخ 
اولين انتشار آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع 
قضايى صالحه دادخواســت تسليم و گواهى آنرا به اداره متبوعه تحويل نمايد.در غير اينصورت پس از انقضا مدت 
قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه 

متضرر به مراجع ذيصالح نخواهد بود.تاريخ انتشار نوبت اول  1394/3/24 تاريخ انتشار نوبت دوم 1394/4/7 
 169

رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

آگهى فقدان سندمالكيت
ســندمالكيت ششدانگ پالك شماره يك فرعى از2089- اصلى واقع دربخش يك سقز كه ذيل ثبت 5742 
صفحه 56 دفترجلد97- داخلى بنام آقاى رشــيدفتحى صادروتسليم گرديده كه برابرسندقطعى شماره 95818-
86/2/17 دفتر9 ســقز كه ششــدانگ بدون واسطه به آقاى هوشــنگ چمن گلى انتقال قطعى يافته است. ضمناً 
برابرسوابق پرونده ومفادراى شماره 40-90-90/5/22 هيئت محترم نظارت ثبت استان به علت مكرربودن پالك 
مرقوم واجراى راى مذكورپالك موردنظربه پالك 5 فرعى از2089- اصلى بخش يك سقزتبديل شده است .سپس 
مالك ششدانگ باتقديم دوبرگ استشهاديه فقدان سندمالكيت كه به تاييدوگواهى دفتراسنادرسمى شماره9 سقز 
رســيده مدعى است كه سندمالكيت ششدانگ پالك فوق الذكربشــماره مسلسل 612664 دراثرجابجايى درحين 
مراجعه به محل كارمفقودوباجســتجوى كامل پيدانشــده است لذاباســتنادماده120 اصالح موادى ازآيينامه قانون 
ثبت مصوب 80/11/8 مراتب دريك نوبت آگهى مى شــودتاچنانچه شــخص يااشــخاص نسبت به ششدانگ پالك 
مرقوم مدعى انجام معامله وياوجوداصل سندمالكيت وياسند معامله به اين اداره تسليم نمايندبديهى است چنانچه 
ظرف مدت ده روز اعتراضى واصل نگرددويادرصورت اعتراض اصل ســندمالكيت ارائه نشــوداداره ثبت المثنى 
سندمالكيت راطبق مقررات صادروبه متقاضى تسليم خواهدكردودرصورت ارائه سندماكيت ياسندمعامله صورت 
مجلس مبتنى بروجودآن نزدمعترض دردونسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضى المثنى تسليم واصل سندمالكيت 

به ارائه دهنده مستردخواهدشد.  م/الف:383     تاريخ انتشار:94/3/24  
هيوااحمديان- رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان سقز

آگهى احضارمتهم
نظربــه اينكه آقاى على محمدجهانى الحشــرى فرزنددرپرونده كالســه 930877 موضوع شــكايت اداره راه 
وشهرســازى ديوانــدره ازطرف اين داديارى تحت تعقيب اســت. وابالغ احضاريه بواســطه معلــوم نبودن محل وى 
ممكــن نگرديــده بدين وســيله دراجراى مــاده 115 قانون آييــن دادرى كيفــرى مراتب به نامبــرده ابالغ تاظرف 
يك ماه ازتاريخ انتشــارآگهى درشــعبه نهم دادسراى عمومى وانقالب شهرســتان سنندج جهت پاسخگويى به اتهام 
خويش حاضرشــوددرصورت عدم حضورپس ازيك ماه ازتاريخ انتشارآگهى اقدامات قانونى معمول خواهدشد. م/

الف:1288
محسن ميرزايى – داديارشعبه نهم دادسراى عمومى وانقالب سنندج

آگهى احضارمتهم
نظربــه اينكه آقاى وريا ســيدى فرزند محمدصديق درپرونده كالســه 930235 ازطرف ايــن داديارى تحت 
تعقيب اســت. وابالغ احضاريه بواســطه معلوم نبودن محل وى ممكن نگرديده بدين وســيله دراجــراى ماده 115 
قانون آيين دادرى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تاظرف يك ماه ازتاريخ انتشارآگهى درشعبه نهم دادسراى عمومى 
وانقالب شهرستان سنندج جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضرشوددرصورت عدم حضورپس ازيك ماه ازتاريخ 

انتشارآگهى اقدامات قانونى معمول خواهدشد. م/الف:1289
محسن ميرزايى – داديارشعبه نهم دادسراى عمومى وانقالب سنندج

آگهى احضارمتهم
نظربه اينكه آقاى موســى محمودى فرزند درپرونده كالســه 931925 موضوع شكايت همين صوفى كريمى 
ازطرف اين داديارى تحت تعقيب است. وابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل وى ممكن نگرديده بدين وسيله 
دراجراى ماده 115 قانون آيين دادرى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تاظرف يك ماه ازتاريخ انتشارآگهى درشعبه نهم 
دادسراى عمومى وانقالب شهرستان سنندج جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضرشوددرصورت عدم حضورپس 

ازيك ماه ازتاريخ انتشارآگهى اقدامات قانونى معمول خواهدشد. م/الف:1287
محسن ميرزايى – داديارشعبه نهم دادسراى عمومى وانقالب سنندج

آگهى احضارمتهم
نظربه اينكه درپرونده كالسه 931615شعبه سوم داديارى دادسراى عمومى وانقالب سنندج آقاى حيدررحمانى 
فرزند ازطرف اين داديارى تحت تعقيب است. وابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل وى ممكن نگرديده بدين 
وســيله دراجراى ماده 115 قانون آيين دادرى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تاظرف يك ماه ازتاريخ انتشــارآگهى 
درشــعبه سوم دادسراى عمومى وانقالب شهرســتان سنندج جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضرشوددرصورت 

عدم حضورپس ازيك ماه ازتاريخ انتشارآگهى اقدامات قانونى معمول خواهدشد. م/الف:1284
صالح احمدنژاد– داديارشعبه سوم دادسراى عمومى وانقالب سنندج

آگهى
بدينوســيله به آقاى جعفراحمدى فرزندرحيم فعال مجهول المكان اعالم مى گرددپرونده اتهامى شــمادائربه 
قتل عمدى مرحومه معصومه احمدى دراين شــعبه براى تاريخ 1394/6/2 ســاعت 11 صبح داراى وقت رسيدگى 
حضورحاصل نمائيددرغيراينصورت برابرمقررات جارى اقدام خواهدشددرضمن باتوجه به تحقق لوث چنانچه داليلى 
مبنــى بربى گناهــى خودداريدارائه نماييددرغيراين صورت قراراقامه ى قســامه صادرمى شــود.مراتب دراجراى 

مفادماده 115 انون آييين دادرسى كيفرى درروزنامه كثيراالنتشارمتنشرمى شود. م/الف:1285
رشيدى – مديردفتردادگاه كيفرى استان كردستان

آگهى احضارمتهم
درپرونــده كالســه 940292 اين بازپرســى آقا ناصرمرادى اســلمرز به اتهام كالهبــردارى تحت تعقيب مى 
باشــدلذابه واســطه مجهول المكان بودن وبه تجويز ماده 115 قانون آيين دادرســى دادگاههــاى عمومى وانقالب 
دراموركيفرى مراتب درروزنامه آگهى تاظرف 30 روزازتاريخ نشــرآگهى درشعبه چهارم بازپرسى دادسراى عمومى 
وانقالب سنندج حاضروازاتهام انتسابى دفاع نماييددرصورت عدم حضوردرموعدمقرررسيدگى واظهارنظرمى شود. 

م/الف:1283
رستمى – بازپرس شعبه چهارم دادسراى وانقالب سنندج

ابالغ وقت رسيدگى
درپرونده كالســه 94/0086 شعبه چهارم شوراى حل اختالف گنبدكاووس بدينوسيله به 1-بى بى سارا آق 
فرزنــد يقــدى 2- ابوبكر گوگ فرزند عبدالرحمان 3-احمد تاقانى فرزنــد دوق محمد خان مجهول المكان اخطارمى 
گردد. خواهان بانك رفاه كارگران با مديريت محمدرضا نظرى دادخواستى به طرفيت شما به خواسته به مطالبه وجه 
بابت قرارداد به شوراى حل اختالف گنبد تقديم نموده است. پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق 
و جرى تشــريقات قانونى، تعيين وقت رســيدگى و صدور اخطاريه به جهت طرفين نظربه اينكه خوانده/خواندگان 
مجهول المكان مى باشد، لذا مستنداً به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب دريك نوبت دريكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشاردرج مى گردد تا خوانده/خواندگان در دفتر شعبه چهارم شوراى حل اختالف گنبدكاووس حاضرو 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده درجلسه دادرسى كه روز دوشنبه تاريخ 94/04/29 
ســاعت 10:00 صبح تعيين شــده است شــركت نمايند. چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن 

ده روز خواهد بود./
حاجى اينچه برون- دبيرشعبه چهارم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
درپرونده كالســه 94/0087 شــعبه چهارم شــوراى حل اختالف گنبدكاووس بدينوسيله به 1-نورگلدى آق 
فرزند جبار2-ابوبكرگوگ فرزند عبدالرحمان 3-احمد تاقانى فرزند دوق محمد خان مجهول المكان اخطارمى گردد. 
خواهان بانك رفاه كارگران با مديريت محمدرضا نظرى دادخواستى به طرفيت شما به خواسته به مطالبه وجه بابت 
قرارداد به شــوراى حل اختالف گنبد تقديم نموده اســت. پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت آن به كالســه فوق 
و جرى تشــريقات قانونى، تعيين وقت رســيدگى و صدور اخطاريه به جهت طرفين نظربه اينكه خوانده/خواندگان 
مجهول المكان مى باشد، لذا مستنداً به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب دريك نوبت دريكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشاردرج مى گردد تا خوانده/خواندگان در دفتر شعبه چهارم شوراى حل اختالف گنبدكاووس حاضرو 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده درجلسه دادرسى كه روز دوشنبه تاريخ 94/04/29 
ســاعت 09:30 صبح تعيين شــده است شــركت نمايند. چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن 

ده روز خواهد بود./
حاجى اينچه برون- دبيرشعبه چهارم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

حصر وراثت
خانم اشــرف چناشكى فرزند حسين به شرح درخواستى كه به كالســه 94/14 انديكاتوراين شورا ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده واعالم داشته كه حسين چناشكى فرزند نورمحمد به شماره شناسنامه 72 
صادره ازمينودشــت درتاريخ 1381/10/29 دراقامتگاه دائمى خود شهرســتان مينودشت فوت نموده و ورثه / وراث 
حين الفوت وى عبارتست از:1-حميد چناشكى فرزند حسين  ش ش 9 متولد 1334/1/1 فرزند ذكور2-عبدالمجيد 
چناشكى فرزند حسين به ش ش 82 متولد1338/1/10 فرزند ذكور3-عبدالكريم چناشكى فرزند حسين به ش ش 
425 متولد1340/1/10 فرزند ذكور4-محمود توكليان فرزند حســين بــه ش ش 908 متولد1341/6/10 فرزند 
ذكور5-احمد چناشــكى فرزند حسين به ش ش 8073 متولد1346/6/1 فرزند ذكور6-داود توكليان فرزند حسين 
به ش ش 293 متولد1354/1/1 فرزند ذكور7-اشرف چناشكى فرزند حسين به ش ش 8 متولد1348/1/1 فرزند 
اناث 8-صونا چناشكى فرزند عروجقلى به ش ش يك متولد1315/1/1 همسر متوفى والغير اينك شورا پس از انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى 
نزد او مى باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف يك ماه به  اين شورا مراجعه و  تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد.    
    قاضى  شعبه سوم  شوراى حل اختالف مينودشت

  راى شورا
درپرونــده شــماره بايگانى 3/930503 كالســه 9309987157300476 شــعبه ســوم شــوراى حل اختالف 
شهرســتان گنبدكاووس درخصوص دعوى آقاى محمد منصورى رضى فرزند ســعداله به طرفيت آقاى احمد شــاكرى به 
خواســته مطالبه مبلغ ده ميليون ريال به اســتناد دو فقره ســفته به شماره 544581(ســرى/ط) و 544582 (سرى/ 
ط) هريك به مبلغ پنج ميليون ريال، به انضمام خســارات وارده وهزينه دادرســى وخسارت تاخيرتاديه تا يوم الوصول، 
با عنايت به اينكه مســتند دعوى خواهان اوراق تجارى اســت كه وجود آن دريد دارنده داللت برمديونيت اشتغال ذمه 
صادر كننده دارد و اينكه خوانده عليرغم انتشار آگهى ابالغ وقت رسيدگى درجلسه شورا حضور نيافته و انكار تكذيبى 
نسبت به اسناد موصوف بعمل نياورده ودليلى نيزبرپرداخت  وجه آن وبرائت ذمه خويش ابراز نكرده است با استصحاب 
بقاى دين و توجها به نظريه اعضاى شــورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشــخيص و مستندا" به مواد 198و515و519 
و522 قانون آئين دادرسى مدنى و مواد 249، 307 و 309 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ده 
ميليون ريال بابت اصل خواسته، مبلغ دويست هزار ريال بابت هزينه دادرسى وهمچنين خسارت تاخير تاديه ازتاريخ 
تقديم دادخواست 93/12/11 لغايت زمان وصول كه توسط واحد اجراى احكام مدنى طبق شاخص اعالمى بانك مركزى 
محاسبه خواهد شد درحق خواهان صادرو اعالم مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل 
تجديد نظرخواهى دراين شعبه وسپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظرخواهى درمحاكم عمومى حقوقى شهرستان 

گنبدكاووس مى باشد.
 مصطفى تلنده-قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

حصر وراثت
آقاى يعقوب مصطفى لو فرزند على به شــرح درخواستى كه به كالســه 94/10 انديكاتوراين شورا ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده واعالم داشــته كه على مصطفى لو فرزند حسن به شماره شناسنامه 28 
صادره ازمينودشت درتاريخ 94/02/29 دراقامتگاه دائمى خود شهرستان مينودشت فوت نموده و ورثه / وراث حين 
الفوت وى عبارتست از:1-يعقوب مصطفى لو فرزند على به ش ش 6 متولد 1358/1/1 فرزند ذكور 2-احمد مصطفى 
لــو فرزنــد على به ش ش 20 متولد 1360/5/5 فرزند ذكور3-ياســر مصطفى لو فرزند علــى به ش ش 355 متولد 
1366/5/30 فرزند ذكور4-يوسف مصطفى لو فرزند على به ش ش 2179 متولد 1367/11/1 فرزند ذكور5-ربابه 
مصطفى لو فرزند على به ش ش 10 متولد 1363/2/1 فرزند اناث 6-مرضيه مصطفى لو فرزند على به ش ش 1026 
متولد 1364/6/30 فرزند اناث7-شــكوفه مصطفى لو فرزند على بــه ش ش 4880277665 متولد 1375/1/14 
فرزند اناث 8-سارا خاتون خواجه فرزند قاسم به ش ش 26 متولد1338/2/1 همسرمتوفى 9-فاطمه مصطفى لو به 
ش ش 1014متولد1314/8/10مادرمتوفى. والغير اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ انتشار آگهى 

ظرف يك ماه به  اين شورا مراجعه و  تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد.    
    قاضى  شعبه سوم  شوراى حل اختالف مينودشت 

حصر وراثت
آقاى ايوب ممشلو فرزند حسين قلى به شرح درخواستى كه به كالسه 94/00 انديكاتوراين شورا ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده واعالم داشته كه حسينقلى ممشلو فرزند حضرت به شماره شناسنامه يك 
صادره ازمينودشت درتاريخ 1394/2/1 دراقامتگاه دائمى خود شهرستان مينودشت فوت نموده و ورثه / وراث حين 
الفوت وى عبارتست از:1-آسيه ممشلو فرزند حسن به ش ش يك متولد 1339/1/2 همسر متوفى2-ايوب ممشلو 
فرزند حســينقلى به ش ش 295 متولد1358/2/2 فرزند ذكور 3-جواد ممشــلو فرزند حســينقلى به ش ش 797 
متولد1361/6/30 فرزند ذكور4-ناصر ممشــلو فرزند حسينقلى به ش ش 1310 متولد1363/6/30 فرزند ذكور 
5-طاهره ممشلو فرزند حسينقلى به ش ش 5597 متولد1356/4/14 فرزند اناث 6-زهرا ممشلو فرزند حسينقلى 
بــه ش ش 2020058936 متولــد 1368/4/25 فرزند اناث. والغير اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از 

تاريخ انتشار آگهى ظرف يك ماه به  اين شورا مراجعه و  تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد.    
    قاضى  شعبه سوم  شوراى حل اختالف مينودشت 

آگهى  ابالغ دادنامه 
 پيروآگهى هاى قبلى  بدينوسيله  به آقاى  محمود  يوسف  زادگان  فرزند  حسين  قعال  مجهول المكان  ابالغ ميگردد  
بموجب دادنامه  شماره  9409975633700157 مورخ 94/2/30  صادره از شعبه  101 دادگاه جزايى  قاين   كه به 
موجب آن   به اتهام سرقت   مستوجب  تعزير و تخريب  شيشه  و موبايل شكايت آقاى  حيدرى  به تحمل  سه سال   و يك 
روز  حبس تعزيرى   و هفتادو پنج  ضربه شالق تعزيرى  و رد مال  در حق شاكى  و از حيث  تخريب شيشه  مغازه  مشار 
اليه   را به تحمل  سه سال  و يك روز  حبس تعزيرى  محكوم گرديده است  ضمنا در خصوص  شكايت آقاى  حيدرى عليه  
آقاى يوسف زادگان  داير بر تخريب  سه دستگاه  تلفن همراه  راى بر  برائت  وى صادر گرديد  راى صادره غيابى  و ظرف  
ده روز  قابل واخواهى  در اين دادگاه  و پس از آن  ظرف بيست  روز  قابل اعتراض  در محاكم تجديد نظر مركز استان  
مى باشد   مراتب يك نوبت  در روزنامه كثير االنتشار  محلى اگهى ميگردد تا  چنانچه نامبرده  به راى صادره  اعتراضى 

دارد   ظرف مهلت  مقرر فوق  به دادگاه   تحويل نمايئد  .م الف: 152 تاريخ انتشار:94/3/24
 مدير دفتر شعبه  101 جزايى قاين  

دعوت از بستانكاران 
 بدينوسيله از كليه  اشخاص حقيقى و يا حقوقى   كه هرگونه ادعايى نسبت به شركت هميار  گاز توس ( سهامى 
خاص) به شماره  ثبت  29205  كه در حال تصفيه ميباشد در اجراى  ماده 225 اليحه اصالحى  قسمتى از قانون  تجارت 
دعوت ميشود با در دست داشتن  اصول اسناد  و مدارك  در ظرف مدت حد اكثر 6ماه از  تاريخ انتشار  اولين آگهى  به 
نشانى مشهد – شهرك صنعتى   ماشين سازى و فن آورى هاى برتر  - خيابان  صنعت – صنعت  7- قطعه  216 مراجعه 
نماييد  بديهى  است شركت در مقابل  هرگونه ادعاى احتمالى كه خارج از  مهلت فوق  به شركت منعكس گردد مسئوليتى  

نخواهد داشت.تاريخ انتشار نوبت اول :94/3/24
تاريخ انتشار  نوبت دوم: 94/4/24- تاريخ انتشار  نوبت  سوم: 94/5/24

       مدير تصفيه شركت 

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى  سجاد   شايان مهر  با ارائه  وكالتنامه  شماره 16636 مورخ  1394/02/16 از طرف ورثه هاى  مرحوم آقاى  
سيد  جواد  احمدى  با  ارائه دو برگ استشهاديه  گواهى شده  و تقاضاى  كتبى  جهت دريافت  سند مالكيت المثنى  نوبت 
اول  به اين اداره  مراجعه و مدعى است  تمامت  سيصدو  شصت سهم مشاع  از 632906/6 سهم دو دانگ  مشاع از 
ششدانگ  پالك  5249 فرعى از  236 اصلى  بخش  7 چناران  بعلت   نامعلوم   مفقود  گرديده است  و برابر   ثبت دفتر  
امالك تمامت  مورد  نظر ذيل  ثبت  40542  صفحه 371 دفتر 262  ثبت و سند  بشماره  131468  به نام  سيد  جواد  
احمدى  صادر گرديده است    و  دفتر امالك   بيش از اين  حكايتى ندارد  لذا به استناد ماده 120آئين نامه   قانون ثبت 
امالك   متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد  آگهى  معامله اى  انجام داده   يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
باشد  بايد    ظرف  مدت ده پس از  انتشار آگهى  به اين اداره  مراجعه و اعتراض خودرا  ضمن ارائه  اصل سند  مالكيت  
ياسند معامله   تنظيم  شده  تسليم  نمايد  در غير اينصورت  پس از انقضاى  مهلت مقرر و عدم  ارسال اعتراض  سند 

مالكيت المثنى  طبق مقررات  صادر و  به  متقاضى  تحويل   خواهد شد .م الف: 9442تاريخ انتشار:94/3/24
 رئيس ثبت اسناد و امالك  چناران - ابوالقاسم  نظام زاده

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306004001186هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  مشــهد  ناحيه دو تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  ســيد  محمد على  امير جهانشــاهى  سيســتانى   فرزند ســيد محمد حسن    بشماره 
شناسنامه 16صادره از  سرخس  در ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت 90 متر مربع قسمتى از  پالك 389 فرعى 
از  3- اصلى  بخش 10 مشهد  واقع در اراضى قلعه  نو بحر آباد  خريدارى از  مالك رسمى  آقاى  سيد محمد  مهدى  
امير جهان  شــاهى سيســتانى  محرز گرديده اســت .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض �دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.م الف: 5858تاريخ انتشار نوبت اول: 

1394/03/09تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/24
  محمد اسماعيل  ذاكرى  - رئيس ثبت اسناد و امالك

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد ســند رســمى برابر راى شماره  139360306004017957 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  مشهد  ناحيه دو تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى رضا على  برسالنى    فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 2صادره از  نيشابور  در ششدانگ  يك 
باب خانه  به مساحت  125 متر متر مربع  قسمتى از پالك 143 فرعى از 32 اصلى بخش 10 مشهد  واقع در اراضى  
مهدى آباد  خريدارى از مالك رسمى  زهرا  حسينى  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 تســليم 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:5860 تاريخ انتشار 

نوبت اول:94/03/09 تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/03/24
توضيحات:  محل صدور شناسنامه  نيشابور  صحيح  است 

  محمد اسماعيل  ذاكرى  - رئيس ثبت اسناد و امالك

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306004016549هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  مشــهد ناحيه دو تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم سكينه  افضلى  بريوانلو فرزند براتعلى   بشماره شناسنامه902 صادره از چناران  در 
ششدانگ   يك باب خانه  به مساحت  100 متر مربع  قسمتى از  پالك  227 فرعى از  1- اصلى  بخش 10 مشهد واقع 
در  اراضى بحر آباد  خريدارى از مالك رسمى  شركت توليدى  مصرف بصيرت  كشت  شماره ثبت  7332محرز 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: 5862تاريخ انتشار نوبت اول: 94/03/09تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/03/24
  محمد اسماعيل  ذاكرى- رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم
به خوانده: ... - كالســه پرونده: 187/2/94- وقت رســيدگى به روز ســه شــنبه تاريخ 94/4/30 ســاعت 
15:30، خواهان: مرضيه يوســفى نژاد- خوانده: آريا قامتى ، اكرم ســلمانى قنبرى، خواسته: مطالبه مهريه. خواهان 
دادخواستى را تسليم دفتر كل دادگسترى اسالمشهر نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و 
وقت رسيدگى تعيين شده و بعلت مجهول المكان بودن خواندهبنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز 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 يكماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
نماييد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين دادگاه حاضر شويد در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده 
محسوب و دادگاه غيابا اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/701
مدير دفتر شعبه دوم حل اختالف اسالمشهر

آگهى احضارمتهم
درپرونده 930873 خانم ليالمراديان فرزندموســى به اتهام جعل سندرســمى دولتى ومعاونت درفروش مال 
غيرموضوع شكايت جمال نازدارازسوى اين داديارى تحت تعقيب مى باشدبه واسطه مجهول المكان بودن وبه تجويز 
مــاده115 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومــى دوانقالب دراموركيفرى مراتــب درروزنامه ودريك نوبت آگهى 
ميگرددتامتهم ظرف سى روزازتاريخ انتشاردرشعبه ششم داديارى دادسراى عمومى وانقالب سنندج حاضروازاتهام 

انتسابى دفاع نمايد.درصورت عدم حضوردرموعدمقرررسيدگى واظهاروتصميم گرفته خواهدشد. م/الف:1286
جليل پور – داديارشعبه هفتم دادسراى سنندج

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306004002448هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  مشهد  ناحيه دو تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى   عوض  ابراهيمى    فرزند  قدرت  بشماره شناسنامه 598صادره از بجنورد  در ششدانگ  يك 
باب خانه  به مساحت  88/84 متر مربع قسمتى از   پالك  734 فرعى از  492 فرعى از  1- اصلى  بخش 10 مشهد  
واقع در اراضى  بحر آباد خريدارى  از مالك رسمى  آقاى  غالمحسين  با اخالق  حرز  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 داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض �دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م 

الف:5863 تاريخ انتشار نوبت اول: 94/03/09تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/03/24
توضيحات: محل صدور شناسنامه  بجنورد  صحيح  مى  باشد 

  محمد اسماعيل  ذاكرى  - رئيس ثبت اسناد و امالك

رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم فخر السادت آقا بزرگ مدرسى فرزند على اصغر داراى شناسنامه شماره 3956 به شرح دادخواست 
به كالســه 940727 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه 
شادروان على اصغر آقابزرگ مدرسى به شناسنامه شماره 740 در تاريخ 1394/1/21 در اقامتگاه دائمى خود 
رافوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- ســيد محمد باقر آقابزرگ مدرسى فرزند 
على اصغر ش ش 59275 نســبت با متوفى فرزند 2- سيد محمد صادق آقابزرگ مدرسى فرزند على اصغر ش 
ش 4362 نســبت با متوفى فرزند 3- ســيد محمد حسين آقابزرگ مدرســى فرزند على اصغر ش ش 57379 
نســبت با متوفى فرزند 4- بهجت الســادات آقابزرگ مدرسى فرزند على اصغر ش ش 32103 نسبت با متوفى 
فرزند5- امينه سادات آقابزرگ مدرسى فرزند على اصغر ش ش 228 نسبت با متوفى فرزند6- فخرالسادات 
آقابزرگ مدرسى فرزند على اصغر ش ش 3956 نسبت با متوفى فرزند7- فاطمه حميدى زاده فرزند على اكبر 
ش ش 2935 نســبت با متوفى زوجه. 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


