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آگهى  تغييرات  
شــركت تاسيســاتى  و گاز رســانى  پيوند خراسان  شركت با  مســئوليت محدود  به شماره ثبت  4531و 
شناســه ملى 10380204207 به اســتناد  صورتجلســه  مجمــع عمومى  فوق العاده    مــورخ 1393/12/23 
تصميمات ذيل  اتخاذ شــد:1- به اســتناد  ســند صلح شــماره 19879 مورخ 1393/12/16 دفترخانه  142 
مشــهد خانم  فخرى  پاره كار  كليه  ســهم الشــركه   خود به مبلغ  50000 ريال  را به آقاى  روزبه پيوندى  به  
نســبت  30000 ريــال و خانم  نيلوفر  پيونــدى  20000 ريال انتقال  دادو از شــركت  خارج گرديد 2- محل 
شركت در واحد ثبتى  مشهد به آدرس  وكيل آباد  34 چراغچى 3 پالك 49 واحد 4 تغيير يافت  و ماده مربوطه  
در اساسنامه  بشرح فوق  اصالح گرديد متقاضى در سامانه  جامع تصميمات  نقل و انتقال  سهم الشركه  تغيير 
محــل  ( تغيير نشــانى  در يك واحد ثبتــى ) را انتخاب نموده  بنابراين  هرگونه درخواســت  فارغ از  تصميمات 
انتخــاب  شــده و رعايــت  مقــررات  مربوط  به تصميم  مورد نظــر قابل ثبت  و پيگيرى  در مرجع ثبت  شــركتها 
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 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى تغييرات
  شركت نسين تجارت  نجومى  شرق سهامى  خاص به شماره ثبت 47553و شناسه ملى 10380640171 
بــه اســتناد  صورتجلســه  هيئت مديره  مــورخ 1394/02/05تصميمات ذيل  اتخاذ شــد:  آقاى جواد  نجومى  
تربتــى  به شــماره  ملى 0945091265 به ســمت  رئيس هيئــت مديره  و مديرعامل  و خانم فاطمه  شــمس 
يزدى  به شــماره ملى 0945317158 به ســمت  نايب  رئيس هيئت مديره و خانم  زهرا  آقائى  به شماره ملى  
0932349358 به سمت عضو  هيئت مديره  برگزيده  شدند  و كليه اسناد  و اوراق بهادار  و  تعهدآور شركت  
از قبيل  چك سفته بروات  قراردادها و عقود اسالمى  با امضاء  مديرعامل  همراه با مهر  شركت معتبرميباشد  
با ثبت اين  مســتند  تصميمات انتخاب  و تعيين ســمت  هيئت مديره  تعيين دارندگان  حق امضاء انتخاب شده  
توسط متقاضى  در سوابق الكترونيك  شخصيت حقوقى  مرقوم ثبت  و در پايگاه آگهى هاى  سازمان ثبت  قابل 
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مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى ابالغ وقت دادرسى
كالسه پرونده:940271 وقت رسيدگى:1394/7/14 سه شنبه ساعت 16:00 خواهان: عبدالفتاح شريعتى 
خواندگان: عفت خواجه اى – سنجراحمدكرمانج- ماشاله خواجه اى- خليل شرعتى- ارسالن عباسى- امجدشرعتى- 
هايده خواجه اى- موالن احمدكرمانج- ظفراله خواجه اى- همايون خواجه اى- عزيزه خواجه اى - نعمت خواجه اى- 
هيبت دبنده- محمودندرى- فرهنگ كريمى- على ايزدى- احمدشريعتى خواسته:الزام خواندگان نسبت به انتقال 
سندرسمى 175 مترملك به نام خواهان خواهان دادخواستى تسليم دفترشوراى حل اختالف نمودكه جهت رسيدگى 
به اين شــعبه ارجاع داده شــد وقت رسيدگى به تاريخ فوق تعيين وبعلت مجهول المكان بود خوانده به درخواست 
خواهــان ودســتور اعضاى شــعبه وتجويز ماده 73قانون آيين دادرســى مدنــى مراتب يك نوبــت دريكى ازجرايد 
كثيراالنتشار آگهى ميشود. خوانده ميتواند به دفتر شعبه مراجعه وضمن اعالم نشانى خودنسخه ثانى دادخواست 
وضمائم را دريافت نمايدودروقت مقرر جهت رسيدگى دراين شعبه حاضر شود. اين آگهى به منزله ابالغ محسوب 

ودرهرصورت شورا دروقت مقرر تشكيل جلسه داده وتصميم قانونى اتخاذ مى نمايد. م/الف:2575
اسدزاده-مسئول دفتر شعبه13 شورا حل اختالف شهرستان سنندج

آگهى مرحله ششم
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
ســند رسمى برابر آراء شــماره هاى ذيل هيأت اول موضوع قانون وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رامسر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان مندرج در ذيل اعالم، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص نســبت به 
صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شــد.پالك 23 اصلى قريه سادات محله1-كالســه 1392114410009000834 تصرفات 
مالكانه متقاضى آقاى محمدحسين قربان سروى ف يوسف ش ش 17444 صادره از رامسر در ششدنگ يك قطعه 
زمين مشتمل بر بناى احداثى به مساحت 380مترمربع در قسمتى از پالك 785 فرعى از 23 اصلى واقع در قريه 
سادات محله بخش 5 ثبت رامسر مالك مشاع محرز گرديده است كه برابر رأى شماره 139460310009004349 
به نفع متقاضى رأى صادر گرديده است.2-كالسه 1392114410009000835 تصرفات مالكانه متقاضى آقاى 
محمدحسين قربان سروى ف يوسف ش ش 17444 صادره از رامسر در ششدنگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى 
احداثى به مســاحت 380مترمربع در قسمتى از پالك 785 فرعى از 23 اصلى واقع در قريه سادات محله بخش 5 
ثبت رامسر مالك مشاع محرز گرديده است كه برابر رأى شماره 139460310009004350 به نفع متقاضى رأى 
صادر گرديده است.3- كالسه 1391114410009000456 تصرفات مالكانه متقاضى آقاى صفرعلى حقى گوراب 
ف رمضانعلى ش ش 18 صادره از صومعه ســرا در ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى به مساحت 
34مترمربع در قسمتى از پالك 2015 فرعى از 23 اصلى واقع در قريه سادات محله بخش 5 ثبت رامسر خريدارى 
از ناصر فرنيا شــلمانى محرز گرديده است كه برابر رأى شماره 139460310009002777 به نفع متقاضى رأى 
صادر گرديده است.پالك 24 اصلى قريه رمك: 4- كالسه 1391114410009001079 تصرفات مالكانه متقاضى 
خانم صنمبر تاس جوالئى ف رمضان ش ش 330 صادره از رامســر درششــدانگ يك قعطه زمين مشــتمل بر بناى 
احداثى به مســاحت 177/84مترمربع در قســمتى از پالك 1038 تفكيكى از 24 اصلى واقع در قريه رمك بخش 
5 ثبت رامسر خريدارى از خانم زهرا بختى محرز گرديده است كه برابر رأى شماره 139460310009004239 
به نفع متقاضى رأى صادر گرديده است.5- كالسه 1394114410009000184 تصرفات مالكانه متقاضى آقاى 
خيرالــه حــدادى مقدم ف رمضــان ش ش 6879 صادره از تهران در ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر بناى 
احداثى به مساحت 412مترمربع در قسمتى از پالك 3084 تفكيكى از 24 اصلى واقع در قريه رمك بخش 5 ثبت 
رامسر مالك مشاع محرز گرديده است كه برابر رأى شماره 139460310009004355 به نفع متقاضى رأى صادر 
گرديده است. پالك 28 اصلى قريه لمتر 6- كالسه 1391114410009000698 تصرفات مالكانه متقاضى آقاى 
مجيد گل محمدى ف رضا ش ش 762 صادره از رودســر در ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى به 
مســاحت 157/50مترمربع در قسمتى از قطعه 146 تفكيك از 28 اصلى واقع در قريه لمتر بخش 5 ثبت رامسر 
خريدارى از آقاى محمد شــعبانيان محرز گرديده است كه برابر رأى شــماره 139460310009003961 به نفع 
متقاضى رأى صادر گرديده است.7- كالسه 1391114410009000431 تصرفات مالكانه متقاضى خانم راحله 
قلى پور ف فيض اله ش ش 248 صادره از رامسر در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى به مساحت 
505مترمربع در قســمتى از پالك 334 فرعى از 28 اصلى واقع در قريه لمتر بخش 5 ثبت رامســر احدى از ورثه 
آقاى فيض اله قلى پور محرز گرديده است كه برابر رأى شماره 139460310009004040 به نفع متقاضى رأى 
صادر گرديده است. پالك 30 اصلى قريه زكين محله: 8- كالسه 1391114410009000749 تصرفات مالكانه 
متقاضى آقاى قنبر حيدرى ف ايرج ش ش 7 صادره از خلخال در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى 
به مساحت 131مترمربع در قسمتى ازپالك 151 فرعى از 30 اصلى واقع در قريه زكين محله بخش 5 ثبت رامسر 
خريدارى از حســن قاسمى ورغولى محرز گرديده اســت كه برابر رأى شماره 139460310009004171 به نفع 
متقاضى رأى صادر گرديده است. 9- كالسه 1394114410009000119 تصرفات مالكانه متقاضى آقاى اسداله 
قلى زاده كندى ف محمد ش ش 6 صادره از رامسر در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى به مساحت 
594/9 مترمربع در قسمتى از باقيمانده پالك 30 اصلى واقع در قريه زكين محله بخش 5 ثبت رامسر داراى سند 
اصالحات ارضى  محرز گرديده است كه برابر رأى شماره 139460310009004533 به نفع متقاضى رأى صادر 
گرديده است.پالك 31 اصلى قريه نارنج بن: 10- كالسه 1393114410009000262 تصرفات مالكانه متقاضى 
آقاى محمدطاهر معارفى ف على ش ش 19 صادره از رامســر درششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى 
به مســاحت 315مترمربع در قســمتى ازپالك 398 فرعى از 31 اصلى واقع درقريه نارنج بن بخش 5 ثبت رامسر 
خريــدارى از خانم نجمه بهراميان محرز گرديده اســت كه برابر رأى شــماره 139460310009000915 به نفع 

متقاضى رأى صادر گرديده است..تاريخ انتشار نوبت اول 94/5/24 نوبت دوم 94/6/9 مى باشد.م/الف285
الياس صهبا-رييس ثبت اسناد و امالك رامسر

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

1-برابــر رأى شــماره 139460310016001757هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم 
زيبنده صفايى ف عين اله ش ش46 صادره از مهدى شــهر در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
615/95 مترمربع در قســمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه ســرخرود خريدارى از مالك رسمى 
آقاى حنيفه عبدى  محرز گرديده است.2- برابر رأى شماره 139460310016002916هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضى خانم سهيال صفايى ف عين اله ش ش 152 صادره از مهدى شهر در ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مســاحت 648/20 مترمربع در قســمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود 
خريدارى از مالك رسمى آقاى حنيفه عبدى  محرز گرديده است.3- برابر رأى شماره 139460310016002885هيأت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه 
ملــك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم فريده صادقى ف علــى ش ش 2145 صادره از تهران در 
ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 733/42 مترمربع در قسمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 
2 محمودآباد قريه ســرخرود خريدارى از مالك رســمى آقاى حنيفه عبدى  محرز گرديده اســت.4- برابر رأى شــماره 
139460310016002953هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم فرخنده صادقى ف على ش ش 94 
صادره از تهران در ششدنگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 1404/46 مترمربع در قسمتى از پالك 36 اصلى 
واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود خريدارى از مالك رسمى آقاى حنيفه عبدى  محرز گرديده است5- برابر رأى 
شماره 139460310016002877هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم سالومه صادقى ف على ش 
ش 9969 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 705/76 مترمربع در قسمتى از پالك 
36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود خريدارى از مالك رسمى آقاى حنيفه عبدى  محرز گرديده است.6- 
برابر رأى شماره 139460310016002833هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم مريم صادقى ف 
محمديوسف ش ش 12144 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 642/37 مترمربع 
در قسمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود خريدارى از مالك رسمى آقاى حنيفه عبدى  محرز 
گرديده است.7- برابر رأى شماره 139460310016002882هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم 
فلورا صادقى ف محمد ش ش 289 صادره از بابل در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 808/93 
مترمربع در قسمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود خريدارى از مالك رسمى آقاى حنيفه 
عبدى  محرز گرديده است.8- برابر رأى شماره 139460310016002895هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى خانم فريبا صادقى ف آقابزرگ ش ش 131 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين باغ بناى احداثى به 
مساحت 647/83 مترمربع در قسمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود خريدارى از مالك 
رسمى آقاى حنيفه عبدى  محرز گرديده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
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آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رسمى

1-برابــر رأى شــماره 139460310016002918هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم 
زهرا عسكرى ف حسين ش  1214 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 418/90 
مترمربع در قسمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود خريدارى از مالك رسمى آقاى حنيفه 
عبدى  محرز گرديده است.2- برابر رأى شماره 139460310016002871هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاى محسن صادقى ف على ش ش 488 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
506/72 مترمربع در قسمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود خريدارى از مالك رسمى آقاى 
حنيفه عبدى  محرز گرديده است.3- برابر رأى شماره 139460310016002776هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاى على كــائى نســب ف غالمعلى ش ش 106 صادره از سوادكوه در ششدانگ يك قعطه زمين با 
بناى احداثى به مســاحت 635/31 مترمربع در قســمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود 
خريدارى از مالك رسمى آقاى حنيفه عبدى  محرز گرديده است.4- برابر رأى شماره 139460310016002910هيأت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك 
محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم ســودابه صفائى ف عين اله ش ش 75 صادره از مهدى شــهر در 
ششــدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى به مســاحت 647/49 مترمربع در قسمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 
2 محمودآباد قريه ســرخرود خريدارى از مالك رســمى آقاى حنيفه عبدى  محرز گرديده اســت.5- برابر رأى شــماره 
139460310016003045هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم فاطمه صادقى ف على بابا ش ش 
156 صادره از بابل در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 929 مترمربع در قسمتى از پالك 36 اصلى 
واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود خريدارى از مالك رسمى آقاى حنيفه عبدى  محرز گرديده است.6- برابر رأى 
شماره 139460310016001752هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم ماريا صادقى ف محمديوسف 
ش ش5764 صادره از سمنان در ششدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى به مساحت 1129/58 مترمربع در قسمتى 
از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود خريدارى از مالك رسمى آقاى حنيفه عبدى  محرز گرديده 
اســت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 
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آگهى ابالغ دادنامه 
 بدينوســيله  بــه 1-آقاى مهدى  پور ساســان  2- خانم  فاطمه دهقان  نيرى 3-آقــاى  رمضان  دهقان نيرى 
4-آقاى  سيد مهدذى  حسن پور  فرخد  فعال مجهول المكان  ابالغ ميشود  در مورد دادخواست  خانم زهره  سليمانى  
مود  عليه شــما بخواســته  الزام به  تنظيم سند  رسمى ملك  در پرونده  كالســه  1/931642 طى دادنامه  شماره 
9409972764500647 مورخ  1394/5/29 مستندا به  مواد  219/10 و 220 قانون  مدنى حكم  بر محكوميت  
خوانده رديف چهارم  (مهدى  پور ساســان ) به انتقال  رســمى 533 ســهم  مشاع  از نيم  دانگ  مشاع  از  يك و نيم  
دانگ مشاع  از ششدانگ  يك قطعه زمين  از اراضى  حسين آباد  جلدك  به شماره  پالك  228 فرعى از  باقيمانده  
180 اصلى بخش  شش مشهد  به نام خواهان  و از باب  قاعده تسبيب  و ال ضرر به پرداخت  مبلغ 627/000 ريال 
بابت  هزينه دادرسى  در حق خواهان  صادر و اعالم ميگردد و اما در خصوص  ساير خواندگان  هرچند در بدو امر  
طرح دعوى  به طرفيت آنها از حيث  لزوم احراز  تعاقب  ايادى  خالى از فايده  نبوده  اما چون  سند ملك  مورد  ادعا  به 
نام  آن ها نبوده  دعوى  به آنها  توجه  نداشته مستندا به بند چهارم ماده  84 و ماده 89 قانون آيين دادرسى  مدنى 
قرار  رددعوى  خواهان نسبت  به ايشان  صادر و اعالم  ميگردد راى صادره  نسبت به خوانده  غيابى  و ظرف بيست 
روز  پس از ابالغ  قابل واخواهى  در همين  شعبه شورا  ميباشد  و نسبت به خواهان  ظرف بيست روز  پس از ابالغ  

قابل  تجديد نظر خواهى در محاكم  عمومى حقوقى دادگسترى ميباشد  .م الف: 23621 تاريخ انتشار: 94/6/9
 شعبه  اول شوراى  حل اختالف  طرقبه شانديز

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

1-برابــر رأى شــماره 139460310016002899هيــأت موضوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم 
مژگان صادقى ف محمديوسف ش ش 5833 صادره از مهدى شهر در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
517/19 مترمربع در قسمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود خريدارى از مالك رسمى آقاى 
حنيفه عبدى  محرز گرديده است.2- برابر رأى شماره 139460310016002747هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى خانم مژده صادقى ف محمديوسف ش ش 99 صادره از مهدى شهر در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 648/57 مترمربع در قسمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود خريدارى 
از مالك رسمى آقاى حنيفه عبدى  محرز گرديده است.3- برابر رأى شماره 139460310016002831هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى افراسياب منصورزاده ف غالمحسين ش ش 1 صادره از ساوجبالغ در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 1034/93 مترمربع در قسمتى از پالك 36 اصلى واقع در 
بخش 2 محمودآباد قريه ســرخرود خريدارى از مالك رســمى آقاى حنيفه عبدى  محرز گرديده است.4- برابر رأى شماره 
139460310016002825هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى حميدرضا صادقى ف على بابا ش ش 
904 صادره از بابل در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى به مساحت 1034/93مترمربع در 
قســمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه ســرخرود خريدارى از مالك رسمى آقاى حنيفه عبدى  محرز 
گرديده است.5- برابر رأى شماره 139460310016003009هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم 
فلورا صادقى ف محمد ش ش 289 صادره از بابل در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت602/61 مترمربع در قسمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود خريدارى از مالك رسمى 
آقاى حنيفه عبدى  محرز گرديده اســت.6- برابر رأى شــماره 139460310016003004هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى خانم فريبا صادقى ف آقابزرگ ش ش 131 صادره از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 602/61 مترمربع در قسمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود 
خريدارى از مالك رسمى آقاى حنيفه عبدى  محرز گرديده است.7- برابر رأى شماره 139460310016003034هيأت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك 
محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى على آزاده رنجبر ف فريدون ش ش 2605 صادره از تهران در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 625/11 مترمربع در قسمتى از پالك 36 اصلى واقع 
در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود خريدارى از مالك رسمى آقاى حنيفه عبدى  محرز گرديده است.8- برابر رأى شماره 
139460310016003026هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى عرفان آزاده رنجبر ف فريدون ش 
ش 5740 صادره از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 625/11 مترمربع 
در قسمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود خريدارى از مالك رسمى آقاى حنيفه عبدى  محرز 
گرديده است.9- برابر رأى شماره 139460310016003048هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى 
حميدرضا صادقى ف على بابا ش ش 904 صادره از بابل در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 1368/81 مترمربع در قسمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 محمودآباد قريه سرخرود خريدارى از مالك 
رسمى آقاى حنيفه عبدى  محرز گرديده است.10- برابر رأى شماره 139460310016003047هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى افراسياب منصور زاده ف غالمحسين ش ش 1 صادره از ساوجبالغ در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يك قعطه زمين با بناى احداثى به مساحت 1368/81 مترمربع در قسمتى از پالك 36 اصلى واقع در بخش 2 
محمودآباد قريه سرخرود خريدارى از مالك رسمى آقاى حنيفه عبدى  محرز گرديده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول 94/5/25 نوبت 

دوم94/6/9 مى باشد.م/الف1047
 فرهاد  آقابابايى رودبارى-رئيس ثبت اسناد و امالك محمودآباد

رونوشت  آگهى حصر وراثت 
خانم زينب  بيگم هاشمى  فرزند سيد كمال  داراى شماره ملى  5919528338 به شرح دادخواست   به كالسه  
حوزه دو  شهرى  راز  از اين شورا  درخواست گواهى  حصر وراثت نموده  و چنين توضيح داده  كه شادروان  سيد كمال  
حاتمى  فرزند  سيد عبداهللا  به شماره ملى  5919518006 در تاريخ  1376/03/16 در شهرستان  راز و جرگالن 
بدرود زندگى گفته  ورثه حين الفوت  آن مرحوم  منحصر است به : 1- نام ونام خانوادگى : اوغل سلطان  بهادرى  نام 
پدر ميرزا ش ش 665 ت ت 1320 نسبت همسر 2- نام ونام خانوادگى : سيد حسن هاشمى نام پدر سيد كمال  ش 
ش 967 ت ت 1341 نسبت پسر 3- نام ونام خانوادگى : سيد محمد هاشمى نام پدر سيد كمال  ش ش 1109 ت ت 
1344 نسبت پسر4- نام ونام خانوادگى : سيد رفيع هاشمى نام پدر سيد كمال  ش ش 1376 ت ت 1351 نسبت 
پسر5- نام ونام خانوادگى : سيده  شاه بى بى  هاشمى نام پدر سيد كمال  ش ش 888 ت ت 1337 نسبت دختر 6- 
نام ونام خانوادگى : زينب بيگم  هاشمى هاشمى نام پدر سيد كمال  ش ش 1110 ت ت 1345 نسبت دختر 7- نام 
ونام خانوادگى : زهرا هاشمى نام پدر سيد كمال  ش ش 7827 ت ت 1357 نسبت دختر 8- نام ونام خانوادگى : ام 
البنين هاشمى نام پدر سيد كمال  ش ش 1783 ت ت 1358نسبت دختر 9- نام ونام خانوادگى : آمنه هاشمى نام 
پدر سيد كمال  ش ش 198 ت ت 1364 نسبت دختر  اينك با انجام  تشريفات مقدماتى درخواست  مزبور  را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد  تا هر كسى  اعتراضى دارد  و يا وصيتنامه  از  متوفى نزد او باشد  از تاريخ  نشر نخستين آگهى  

ظرف يكماه  به دادگاه  تقديم دارد  واال گواهى  صادر خواهد شد.م الف: 326 تاريخ انتشار: 94/6/9
  قاضى شوراى  حل اختالف  راز و جرگالن 

آگهى  تغييرات 
 شركت تاسيساتى  و گاز رسانى  پيوند خراسان  شركت با  مسئوليت محدود  به شماره ثبت  4531و شناسه ملى 
10380204207 به استناد  صورتجلسه  مجمع عمومى  عادى بطور فوق العاده    مورخ 1393/12/23 تصميمات ذيل  
اتخاذ شد:1- اعضاء هيئت مديره  به قرارذيل انتخاب گرديدند:اقايان  فرهاد پيوندى  و روزبه  پيوندى  و خانم نيلوفر  
پيوندى  براى مدت نامحدود  انتخاب گرديدند   متقاضى در  ســامانه جامع  تصميمات انتخاب  روزنامه كثير االنتشــار  
انتخاب  مديران  تعيين سمت  مديران  انتخاب  و تعيين  سمت هيئت مديره  انتخاب بازرس  را انتخاب نموده  بنابر 
اين هرگونه  درخواست  فارغ از تصميمات  انتخاب شده  و رعايت  مقررات  مربوط به تصميم  مورد نظر قابل ثبت  و 

پيگيرى در مرجع  ثبت شركتها نميباشد .م الف:23369/1 تاريخ انتشار: 94/6/9
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

دادنامه
پ كالســه:9309981954200800 رأى دادگاه:درخصوص اتهام آقاى حميد ســيفى،فاقد مشــخصات بيشتر و 
مجهول المكان داير بر ايراد ضرب و جرح عمدى  قدرت نمايى با ســالح ســرد،موضوع شــكايت آقاى ايمان شيخ االسالمى 
دادگاه با بررسى محتويات پرونده،شكايت شاكى يادشده،گزارش مرجع انتظامى،نظريه پزشكى قانونى،كيفرخواست صادره 
از دادســراى عمومى و انقالب عباس آباد،اظهارت گواهان در مرحله تحقيقات مقدماتى و باتوجه به اين كه متهم عليرغم 
ابالغ از طريق نشر آگهى در جلسه رسيدگى حضور نيافته و دفاعى معمول نداشته از اين رو دادگاه بزهكارى اش را محرز 
تشــخيص و به اســتناد مواد 448و449و709و710و714و715 قانون مجازات اسالمى بخش ديات و ماده 617 قانون 
مجازات اسالمى سابق بخش تعزيرات وى را از حيث كبودى مخاط لب فوقانى به پرداخت سه هزارم ديه كامله و از باب اتهام 
رديف دوم(قدرت نمايى با سالح سرد)به تحمل دوسال حبس و 74 ضربه شالق محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف 
بيست روز قابل واخواهى دراين دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم 

تجديدنظر مركز استان مى باشد.م/الف8069
شعبه 101 دادگاه كيفرى دو عباس آباد

                                                           آگهى مرحله ششم
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى برابر آراء شماره هاى ذيل هيأت اول موضوع قانون وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رامســر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان مندرج در ذيل اعالم، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور 
سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 
خواهد شــد.پالك 36 قريه رضى محله:1-كالســه 1392114410009000403 تصرفات مالكانه متقاضى آقاى 
تقى شيخى پور جاده كنارى ف گل آقا ش ش 1061 صادره از تالش در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى 
احداثى به مساحت 238/49 مترمربع در قسمتى از پالك 241 فرعى از 36 اصلى واقع در قريه رضى محل بخش 
5 ثبت رامسر خريدارى از آقاى صمد جورى محرز گرديده است كه برابر رأى شماره 139460310009004363 
به نفع متقاضى رأى صادر گرديده است.2- كالسه 1394114410009000202 تصرفات مالكانه متقاضى آقاى 
حامد سكرى ف رضا ش ش 283 صادره از رامسر در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى به مساحت 
203مترمربع در قســمتى از پالك 1297 فرعى از 36 اصلى واقع در قريه رضى محله بخش 5 ثبت رامســر مالك 
مشــاع محرز گرديده اســت كه برابر رأى شــماره 139460310009003576 به نفع متقاضى رأى صادر گرديده 
اســت.پالك 37 اصلى قريه شاه منصور محله:3- كالسه 1393114410009000987 تصرفات مالكانه متقاضى 
خانم فريده صنوبر ليماكشى ف شعبان ش ش 168 صادره از رامسر در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى 
احداثى به مســاحت 149/90مترمربع در قسمتى از پالك 155 فرعى از 37 اصلى واقع در قريه شاه منصورمحله 
بخش 5 ثبت رامســر مالك مشــاع محرز گرديده است كه برابر رأى شــماره 139460310009003883 به نفع 
متقاضى رأى صادر گرديده است.4- كالسه 1394114410009000328 تصرفات مالكانه متقاضى خانم سيده 
مريم هاشــمى جيردهى ف روح اله ش ش 76 صادره از رامســر در ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر بناى 
احداثى به مســاحت 155/10مترمربع در قســمتى از پالك قطعه 27 فرعى از 37 اصلى واقع در قريه شاه منصور 
محله بخش 5 ثبت رامســر خريدارى از بنياد مســتضعفان انقالب اســالمى محرز گرديده است كه برابر رأى شماره 
139460310009004272 به نفع متقاضى رأى صادر گرديده است.پالك 43 اصلى قريه درياپشته: 5- كالسه 
1391114410009000565 تصرفات مالكانه متقاضى آقاى عباس قاسم نژاد ف على اصغر ش ش 4 صادره از 
رودسر در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى به مساحت 81/44مترمربع در قسمتى از پالك 180 
تفكيكى از 43 اصلى واقع در قريه درياپشته بخش 5 ثبت رامسر خريدارى از آقاى پرويز عسگريان محرز گرديده 
اســت كه برابر رأى شماره 139460310009004204 به نفع متقاضى رأى صادر گرديده است.پالك 44 اصلى 
قريه لپاســرك: 6- كالســه 1392114410009000334 تصرفات مالكانه متقاضى خانم آرزو نادرى ف مرتضى 
ش ش 1417 صادره از تنكابن در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى به مساحت 500 مترمربع در 
قسمتى ازپالك 2 فرعى از 44 اصلى واقع در قريه لپاسرك بخش 5 ثبت رامسر مالك مشاع محرز گرديده است كه 
برابر رأى شماره 139460310009004368 به نفع متقاضى رأى صادر گرديده است. پالك 46 اصلى قريه سفيد 
تمشك:7- كالسه 1391114410009000861 تصرفات مالكانه متقاضى آقاى مجتبى پورشمسان ف عباس ش 
ش 1259 صادره از رامســر در ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر بناى احداثى به مساحت 183مترمربع در 
قسمتى ازپالك 46 اصلى واقع در قريه سفيدتمشك بخش 5 ثبت رامسر خريدارى از آقاى عباس پورشمسيان محرز 
گرديده است كه برابر رأى شماره 139460310009004295 به نفع متقاضى رأى صادر گرديده است.8- كالسه 
1393114410009000891 تصرفات مالكانه متقاضى آقاى اسماعيل پورتقى تملى ف صفر ش ش 14 صادره از 
رامسر در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى به  مساحت 435مترمربع در قسمتى از پالك 102 فرعى 
از 46 اصلى واقع در قريه سفيدتمشــك بخش 5 ثبت رامســر مالك مشاع محرز گرديده است كه برابر رأى شماره 
139460310009004356 به نفع متقاضى رأى صادر گرديده است.9- كالسه 1394114410009000173 
تصرفات مالكانه متقاضى آقاى عليرضا پوربخشيان ف قربان ش ش 2878 صادره از رامسر در قسمتى از پالك 46 
اصلى واقع در قريه سفيدتمشــك بخش 5 ثبت رامســر خريدارى از آقاى محمد شــفيع آخوندپور و موافقت ورثه 
رحمانقلى خلعتبرى محرز گرديده است كه برابر رأى شماره 139460310009003887 به نفع متقاضى رأى صادر 
گرديده است.10- كالسه 1392114410009000199 تصرفات مالكانه متقاضى آقاى موسى جوربنيان ف حسن 
ش ش458 صادره از رامســر درششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى به مساحت 320/90 مترمربع 
در قســمتى از پالك 46 اصلى واقع درقريه ســفيد تمشــك بخش 5 ثبت رامسر خريدارى از آقاى حسن جوربنيان 
محرز گرديده است كه برابر رأى شماره139460310009002982به نفع متقاضى رأى صادر گرديده است.تاريخ 

انتشار نوبت اول 94/5/24 نوبت دوم 94/6/9 مى باشد.م/الف287
الياس صهبا-رييس ثبت اسناد و امالك رامسر

تصميم نهايى
پ كالســه: 9309981954300351 رأى دادگاه:در اين پرونده بموجب كيفرخواســت صادره از دادسراى 
عمومى وانقالب عباس آباد1-عليرضا بركتى ف احمد 31ساله اهل كرج متهم است به بى احتياطى در امر رانندگى 
منتهى به صدمه بدنى غيرعمدى نســبت به حميد زرين و تهديد با چاقو2-محمد رضايى ف على 33ســاله اهل كرج 
متهم اســت به تهديد به ضرر نفسى3-مســعود رضايى ف على 27ســاله اهل كرج متهم اســت به تهديد به ضرر 
نفســى.نظربه مجموع محتويات پرونده،شكايت شاكى يادشــده،گزارش مرجع انتظامى،نظريه پزشكى قانونى،نظريه 
افســر كارشناس تصادفات،ســاير قرائن و امارات منعكس در پرونده و باتوجه به اين كه متهمين عليرغم ابالغ در 
جلسه رسيدگى حضور نيافته اند و دفاعى معمول نداشته فلذا دادگاه بزهكارى شان را محرز تشخيص و از اين رو 
به استناد مواد 289و291و448و452و462و492و709 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392و(بند1)از ماده 3 
قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين و مواد 617و669 قانون مجازات اسالمى سابق 
بخش تعزيرات متهم رديف اول را از حيث خراشــيدگى فرق ســر در حد حارصه به پرداخت يك درصد ديه كامله و 
از حيث ساييدگى آرنج دست راست به پرداخت نيم درصد ديه كامله در حق شاكى و از باب جنبه عمومى بزه متهم 
را به پرداخت ســيزده ميليون ريال جزاى نقدى و از باب اتهام رديف دوم متهم رديف اول وى را به تحمل دو ســال 
حبس و 74 ضربه شــالق و هريك از متهمين رديف دوم و ســوم را به تحمل دوســال حبس محكوم مى نمايدضمنا 
راجع به متهم رديف اول مجازات اشد قابل اجرا مى باشد. رأى صادره غيابى ظرف بيست روز قابل واخواهى دراين 
دادگاه وپس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر مركز استان 

مى باشد.م/الف8068
شعبه 101 دادگاه كيفرى دو عباس آباد

 
متن آگهى احضار متهم 

مجتمع دادگاههاى جزايى شهرســتان كرمانشاه به موجب كيفر خواست شماره 9410438315105396 در 
پرونده  كالسه 9309988315400948 براى اله كرم حيدرى به اتهام سرقت مستوجب تعزير تقاضاى كيفر نموده 
كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1394/07/20 ساعت 09:00 تعيين 
گرديــده اســت. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقــررات مواد 115 و180 
قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به 

عمل خواهد آمد. م الف/2396
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (101 جزايى سابق)

متن آگهى احضار متهم 
مجتمع دادگاههاى جزايى شهرســتان كرمانشاه به موجب كيفر خواست شماره 9410438315105771 در 
پرونده  كالســه 9409988320000096 براى محمد حســين اسدى به اتهام توهين به اشخاص عادى و مزاحمت 
تلفنى تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1394/07/21 
ساعت 09:00 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات 
مواد 115 و180 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/2397
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (101 جزايى سابق)

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى مســيب ايمانى فرزند رضا داراى شناســنامه شــماره 1239 به شرح دادخواســت به كالسه 941464 
ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان حميده حقيقى به 
شناسنامه شماره 928 در تاريخ 89/5/19 در اقامتگاه دائمى خود رافوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراست به:1- مسيب ايمانى فرزند رضا ش ش 1239 نسبت با متوفى فرزند 2- ناصر ايمانى فرزند رضا ش 
ش 3880 نسبت با متوفى فرزند 3- غالمحسين ايمانى فرزند رضا ش ش 279 نسبت با متوفى فرزند 4- پروين 
ايمانى فرزند رضا ش ش 57 نسبت با متوفى فرزند 5- بتول ايمانى فرزند رضا ش ش 22 نسبت با متوفى فرزند 
6- فاطمه ايمانى فرزند رضا ش ش 1 نسبت با متوفى فرزند 7- زهرا ايمانى فرزند رضا ش ش 5790 نسبت با 
متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى 
دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تســليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى منصور قاسمى تودشكى فرزند محمد رضا داراى شناسنامه شماره 12521 به شرح دادخواست به كالسه 
941471 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان بتول 
بازارخاك به شناسنامه شماره 72647 در تاريخ 1394/4/5 در اقامتگاه دائمى خود رافوت نموده است وورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- حميدرضا فالحى فرزند حسن ش ش 2922 نسبت با متوفى فرزند 2- عليرضا 
فالحى فرزند حســن ش ش 15893 نســبت با متوفى فرزند 3- اعظم فالحى فرزند حسن ش ش 1194 نسبت با 
متوفى فرزند 4- فرشته فالحى فرزند حسن ش ش 7687 نسبت با متوفى فرزند 5- نفيسه فالحى فرزند حسن 
ش ش 20384 نســبت با متوفى فرزند 6- ســهيال فالحى فرزند حســن ش ش - نسبت با متوفى فرزند. اينك با 
انجام تشريفات 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 

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى ســيف اله محمدى افشــارجقى فرزند محمد داراى شناسنامه شماره 426 به شرح دادخواست به كالسه 
941474 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان محمد 
آقا محمدى افشــارجقى به شناسنامه شــماره 149 در تاريخ 94/4/10 در اقامتگاه دائمى خود رافوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- سيف اله محمدى افشارجقى فرزند محمد ش ش 426 نسبت با 
متوفى فرزند 2- خديجه محمدى افشــار جقى فرزند محمد ش ش 445 نســبت با متوفى فرزند 3- حبيبه محمدى 
افشار جقى فرزند محمد ش ش 469 نسبت با متوفى فرزند 4- سارا مسلمى فرزند عباسعلى ش ش 204 نسبت 
با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى 
دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تســليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى على ســوهانى فرزند رضا داراى شناســنامه شــماره 10962 به شرح دادخواســت به كالسه 941473 
ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شادروان رضا مهدآرا به 
شناسنامه شماره 359 در تاريخ 92/1/11 در اقامتگاه دائمى خود رافوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراست به:1- اميرحسين مهد آرا فرزند رضا ش ش 0370911555 نسبت با متوفى فرزند 2- محمد مهد 
آرا فرزند رضا ش ش 98779 نسبت با متوفى فرزند 3- على سوهانى فرزند رضا ش ش 10962 نسبت با متوفى 
فرزنــد 4- اعظم مهدآرا فرزند رضا ش ش 11996 نســبت با متوفى فرزنــد 5- اكرم مهد آرا فرزند رضا ش ش 
11997 نسبت با متوفى فرزند 6- فاطمه فالح قره تپه فرزند رضا ش ش 14288 نسبت با متوفى زوجه. اينك با 
انجام تشريفات 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 

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى حســين فضل اللهى فرزند رضا قلى داراى شناســنامه شــماره 98548 به شــرح دادخواست به كالسه 
941469 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان آمنه 
زين العابدينى فردوئى به شناسنامه شماره 591 در تاريخ 1391/2/17 در اقامتگاه دائمى خود رافوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- فاطمه فضل الهى فرزند رضا قلى ش ش 94858 نسبت با متوفى 
فرزند 2- بتول فضل الهى فرزند رضا قلى ش ش 94859 نسبت با متوفى فرزند 3- زهرا فضل الهى فرزند رضا 
قلى ش ش 1869 نسبت با متوفى فرزند 4- حسين فضل الهى فرزند رضا قلى ش ش 98548 نسبت با متوفى 
فرزند 5- لطف اله فضل الهى فرزند رضا قلى ش ش 1868 نسبت با متوفى فرزند 6- يداله فضل الهى فرزند رضا 
قلى ش ش 1867 نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات 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 

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى فردوس قانع مردكار فرزند محمد حســين داراى شناســنامه شماره 485 به شرح دادخواست به كالسه 
941475 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان حامد 
بختيارى پاك به شناسنامه شماره 1122 در تاريخ 94/3/2 در اقامتگاه دائمى خود رافوت نموده است وورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- رضا بختيارى پاك فرزند حامد ش ش 0372033581 نسبت با متوفى فرزند 
2- فاطمه بختيارى پاك فرزند حامد ش ش 0372740979 نسبت با متوفى فرزند 3- هدى بختيارى پاك فرزند 
حامد ش ش 0373970447 نســبت با متوفى فرزند 4- فردوس قانع مردكار فرزند محمد حســين ش ش 485 
نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى 
اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم 

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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: حميد باريكلو فرزند رضاقلى خوانده: فاطمه احمديان چاشمى فرزند لطفعلى خواسته: مطالبه وجه سه 
فقره چك به مبلغ 30/000/000 ريال در تاريخ 1394/6/7 خواهان حميدباريكلو دادخواستى به طرفيت خوانده 
فاطمه احمديان چاشــمى به شرح خواسته مطالبه وجه چك به مبلغ 30/000/000 ريال به شعبه 23 تقديم كه به 
شــماره 696 ثبت و براى روز 1394/7/25 ســاعت 8:30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در 
يكى ازجرايد كثيرانتشارآگهى مى شود خوانده مذكور مى تواند از تاريخ چاپ آگهى جهت اعالم و دريافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند.

بديهى است در صورت عدم حضور شورا غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 دفتر شعبه 23 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: حسين طالبى خوانده: مهدى پورنورال.. خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1394/4/7 خواهان حسين 
طالبى دادخواستى مطالبه وجه به طرفيت خوانده مهدى پورنورال.. به شرح خواسته مطالبه وجه به شعبه 35 تقديم 
كه به شماره 370 ثبت و براى روز 1394/7/20 ساعت 9:30 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك 
نوبت در يكى ازجرايد كثيرانتشــارآگهى مى شود خوانده مذكور مى تواند از تاريخ چاپ آگهى جهت اعالم و دريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور 

بهم رساند.بديهى است در صورت عدم حضور شورا غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 دفتر شعبه 35 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: غالمعلى صادقى خوانده: رضا عاطفى خواســته: اســترداد پالك در تاريــخ 1394/6/4 خواهان فوق 
دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواسته فوق به شعبه 15 تقديم كه به شماره 488 ثبت و براى روز 
1394/7/15 ساعت 17:30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيرانتشارآگهى 
مى شود خوانده مذكور مى تواند از تاريخ چاپ آگهى جهت اعالم و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند.بديهى است در صورت عدم 

حضور شورا غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 دفتر شعبه 15 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: حســام عبدالحسينى خوانده: على پارياب خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1394/5/3 خواهان حسام 
عبدالحسينى دادخواستى مطالبه وجه به طرفيت خوانده على پارياب به شرح خواسته مطالبه وجه به شعبه 31 تقديم 
كه به شماره 616/31/94 ثبت و براى روز 1394/7/11 ساعت 11 وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك 
نوبت در يكى ازجرايد كثيرانتشــارآگهى مى شود خوانده مذكور مى تواند از تاريخ چاپ آگهى جهت اعالم و دريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور 

بهم رساند.بديهى است در صورت عدم حضور شورا غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 دفتر شعبه 31 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: محمد حســين جعفرى خوانده: حســين عزيززاده خواســته: مطالبه وجه به مبلغ ســى ميليون ريال 
(30 ميليــون ريال) در تاريخ 1394/6/4 خواهان محمد حســين جعفرى دادخواســتى حقوقــى به طرفيت خوانده 
حســين عزيززاده به شــرح خواســته مطالبه وجه چك به شعبه 11 تقديم كه به شــماره 509/11/94 ثبت و براى 
روز 1394/7/14 ســاعت 16:30 عصروقــت رســيدگى تعيين گرديده اســت و با توجه به مجهــول المكان بودن 
خوانده حســب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد 
كثيرانتشارآگهى مى شود خوانده مذكور مى تواند از تاريخ چاپ آگهى جهت اعالم و دريافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند.بديهى است در 

صورت عدم حضور شورا غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 دفتر شعبه 11 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: سمانه نعمتى و داود نعمتى خوانده: على احسانى فر و سيد مصطفى توسلى خواسته: مطالبه وجه در 
تاريخ 1394/6/4 خواهان فوق دادخواستى حقوقى به طرفيت خواندگان فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 27 
تقديم كه به شــماره 548 ثبت و براى روز 1394/8/17 ســاعت 10 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب 
يك نوبت در يكى ازجرايد كثيرانتشارآگهى مى شود خوانده مذكور مى تواند از تاريخ چاپ آگهى جهت اعالم و دريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور 

بهم رساند.بديهى است در صورت عدم حضور شورا غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 دفتر شعبه 27 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى قلى مصيرى داراى شناســنامه شــماره 367 به شــرح دادخواســت به كالســه 401/94 از اين شــورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نجفقلى مصيرى بشناسنامه 1120 در تاريخ 
94/4/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به ابوالفضل مصيرى ت 
ت 1389 ش ش 8-085925-466 فرزند ذكور متوفى 2- عطرى نوروزى ت ت 1335 ش ش 519 مادر متوفى 
3- الهه مصيرى ت ت 1384 ش ش 0-065793-466 فرزند اناث متوفى 4- نازى مصيرى ت ت 1364 ش ش 
42 همسر متوفى 5- الهام مصيرى ت ت 1385 ش ش 3-070241-466 فرزند اناث متوفى 6- زينب مصيرى 
ت ت 1394 فرزنــد انــاث متوفى 7- قلى مصيرى ت ت 1340 ش ش 367 پدر متوفى  اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 

از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم - حوزه قضائى لردگان نژنداصل

تبادل لوايح 
جناب آقاى جعفر مقدســى  بدينوسيله به شــما اخطار ميگردد ظرف ده روز نسبت به تبادل لوايح در خصوص 
اعتراض آقاى نقى رنجور رهبر به دادنامه شــماره 93/12/25-1403 موضوع پرونده گالســه 93-1214/2 به 

شعبه دوم شوراى حل و اختالف پاكدشت اقدام نماييد .
 شعبه دوم شوراى حل و اختالف شهرستان پاكدشت

متن آگهى احضا ر متهم 
(مربوط به دادسرا و نيز دادگاه در فرض عدم وجود كيفر خواست ) در پروند  9409982925100500 اين 
شعبه  متهم مسعود با دل به اتهام كالهبردارى تعقيب قرار گرفته است .با عنايت به مجهول المكان  بودن متهم و در 
اجراى مقررات ماده 117 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ ميگردد تا 
ظرف مهلت 30 روز از تاريخ نشر اين آگهى  جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد . بديهى است در 

صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد .
 منشى شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان پاكدشت

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رسمى.برابر راى شماره 139460318004004548-94/05/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
شــاهين مرادى منجيلى فرزند غالم در: 1- ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر اعيان به مســاحت 1936/40 
مترمربع به پالك 1497 مجزى شده از پالك 786 واقع در هرزويل سنگ اصلى يك بخش 18 گيالن. به آدرس واقع 
در منجيل- هرزويل گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 
در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول: 94/6/9 تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 94/06/24 
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آگهى تغييرات  
شركت نسين تجارت  نجومى  شرق سهامى  خاص به شماره ثبت 47553و شناسه ملى 10380640171 به 
استناد  صورتجلسه  مجمع عمومى  عادى ساليانه   مورخ 1394/02/05تصميمات ذيل  اتخاذ شد:آقاى جواد نجومى  
تربتى  به شــماره ملى 0945091265 و خانم فاطمه  شــمس يزدى  به شماره ملى  0945317158 و خانم زهرا  
آقائى  به شماره   ملى 0932349358 به سمت اعضا اصلى  هيات مديره  براى مدت  دو سال انتخاب  شدند  و 
آقاى  امير محمدى  نمينى  به سمت بازرس  اصلى  و آقاى محمد  سعيد  خليلى  بايگى  به سمت بازرس  على البدل  
براى مدت  يك سال  مالى انتخاب  شدند  و روزنامه كثير االنتشار  سياست روز  جهت  نشرآگهى هاى  شركت تعيين 
شــد  با ثبت اين مســتند  تصميمات  انتخاب روزنامه كثير االنتشار  انتخاب مديران  انتخاب بازرس  انتخاب شده  
توســط متقاضى  در ســوابق الكترونيك  شــخصيت حقوقى  مرقوم ثبت  و در پايگاه  آگهى هاى سازمان  ثبت قابل 

دسترس ميباشد  .م الف: 1/23370 تاريخ انتشار: 94/6/9
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد
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