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آگهــي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139360301053003430 هيات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبــت ملك كهريزك تصرفــات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاى عبداله كاشــانكى فرزند غالمحســين بشــماره شناســنامه 5 صادره از رى در يك قطعه 
زمين با بناى احداثى در آن به مســاحت 87 مترمربع پالك فرعي از اصلى مفروز و مجزي شــده از پالك 1864 
فرعي از 89 اصلي واقع در كهريزك خريدارى از مالك رســمى آقاى احمد كريمى عبدالهى محرز گرديده اســت. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي كه اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو 
مــاه اعتــراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظــرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 93/11/12 ، تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 93/11/28. م الف/4531
رئيس ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهي نظريه هيأت حل اختالف قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مستقر 
در ثبت گرمسار

برابــر آراى شــماره  139360329012007523  مــورخ 93/9/29و 139360329012007525 
مورخ 93/9/27  صادره از هيات تصرفات مالكانه و بال معارض آقاى ياسر عامرى فرزند على رضا  درششدانگ 
دو باب ساختمان مسكونى  به مساحتهاى   256/65 و 238/38 متر مربع قسمتى از پالك 352 فرعى از 77– 
اصلى و باقيمانده 77 – اصلى واقع در كهن آباد آرادان خريدارى بالواسطه  از آقاى على كرم عرب عامرى مالك 
رســمي پالك فوق ، موضوع پرونده كالســه هاى 12000437و12000438  با حدود و  مشخصات معين محرز 
گرديــده و بلحاظ عدم دسترســي به مالك در اجراي مقررات ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ســاختمانهاى 
فاقــد ســند رســمى  مراتب به منظــور اطالع صاحبان حقــوق در دو نوبت بــه فاصله 15 روز منتشــر مي گردد 
معترضين مي توانند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي اعتراض خويش را به اين اداره تسليم 
و ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع قضائي نموده وگواهي مربوطه را 
تســليم نمايند. در صورت عدم وصول اعتراض ويا عدم ارائه گواهي تقديم دادخواســت پس از گذشت موعد 
ســند مالكيت بنام متصرف صادر و تســليم خواهد شد بديهي است صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.م الف : 1234
تاريخ انتشار نوبت اول : 93/11/12- تاريخ انتشار نوبت دوم : 11/27 /93      

 رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- قنبرى  

اصالحيه 
در آگهى حصر وراثت به شــماره م الف 16598به نام پروانه هوشــمنداهور كه در تاريخ 93/11/8چاپ 
شــده است شــماره شناسنامه وراث شــماره 1 1328مى باشد كه اشتباها 1338چاپ شــده بدينوسله اصالح 

مى گردد
رئيس شوراى حل اختالف كرج

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن
آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجــراى مــواد 3، 15، 16 ، 17 و 18و ... قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13آيين نامه اجرائى آن متقاضــى ذيل با ارائه اســناد و مدارك عادى 
و اســناد مشــاعى درخواســت صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مــورد نظر در هيات موضــوع قانون مذكور 
مصوب 1390/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده 
اســت.لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكــور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهــت عموم آگهى مى گردد. 
* قريــه بوجائيه  الهيجان  ســنگ اصلى 21 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير: 1- پــالك فرعى 2154 مفروز 
از 21- آقــاى ذبيــح اله قاســمى بند بونى  فرزند ســيف اله  بــه ش ش 2 كدملــى 5179836840 صادره از 
ســياهكل-  ششــدانگ يكباب مغازه  به مســاحت 46/10 مترمربع از مورد مالكيت حســين خير كار كشاورز و 
غير  به اســتناد راى 139360318005003140 مورخه 1393/10/9 هيات  لذا هركس اعم از مجاوران و 
صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت 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 تســليم 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 انتشــار نوبت اول 1393/10/28 تاريخ 

انتشار نوبت دوم  1393/11/12 
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رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن

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 رســمى.برابر راى شــماره 139360318004007501-93/10/21 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى رودبار تصرفات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضى آقاى صــادق اله يارى فرزند فرهاد در: 1- ششــدانگ يك بــاب خانه و محوطه به 
مســاحت 224/85 مترمربع به شــماره پالك فرعى 1644 مجزى از 351 واقع در كلورز سنگ اصلى 19 بخش 
20 گيالن.  به آدرس: رســتم  آباد –كلورز- خ ســردار جنگل - گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشــند مى توانند 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 دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول: 93/11/12 تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/27 
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رييس ثبت اسناد رودبار – پور احمد  

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن

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 رســمى.برابر راى شــماره 139360318004007990-93/10/28 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى رودبار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سعيد بكيان دو گاهه فرزند على اكبر در: 1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه 
به مساحت 127/20 مترمربع به شماره پالك فرعى 972 مجزى از 669 واقع در دوگاهه سنگ اصلى 1 بخش 
20 گيالن.  به آدرس: رودبار. پايين بازار. دوگاهه 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 سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند 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.تاريخ 

انتشار نوبت اول: 93/11/12 تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/27 
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 رييس ثبت اسناد رودبار – پور احمد

آگهى تغييرات  شركا راهسازى  و ساختمانى  خشت و گل رستاك شركت سهامى  خاص به شماره  ثبت  45014 
و شناسه ملى 10380609074 

به اســتناد  صورتجلســه هيئت مديره  مورخ 1393/10/16 تصميمات ذيل اتخاذ شــد: 1-آقاى  محمد 
صادقى  به سمت رئيس  هيئت مديره و مدير عامل-آقاى  محمد  يونس  طلعتيان  به سمت نائب  رئيس هيئت 
مديره –خانم محبوبه  نظرى  به ســمت عضو  هيئت مديره  براى مدت دو  ســال  انتخاب گرديدند. كليه اوراق 
و اســناد بهادار  و تعهدآور  رســمى و بانكى  با امضاء مدير عامل  همراه با مهر  شركت  معتبر  خواهد بود. تاريخ 

انتشار:93/11/12   سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور
رئيس ثبت اسناد و امالك  ناحيه دو مشهد- محمد اسماعيل ذاكرى 

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شماره 139360306004011876 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشــهد ناحيه 
دو   تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضى آقاى حســن  رضائى  جعفرآباد    فرزند   على     بشــماره شناســنامه 
5704صــادره  از قوچــان در ششــدانگ  يك باب خانه به مســاحت  74 متر مربع قســمتى  از پــالك باقيمانده  
183 اصلــى  بخــش 10 مشــهد واقــع در اراضى  پاچنــار  خريدارى از مالك رســمى آقاى  محمد رضــا  اعتماد  
رضايى    محرز گرديده است .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشود در 
صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار 
اوليــن آگهــى بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض �دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى 
مــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 

1393/10/27تاريخ انتشار نوبت دوم: 1393/11/12
محمد اسماعيل ذاكرى- رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو مشهد

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306004011465هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشــهد ناحيه 
دو  تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضى آقاى براتعلى  كســرائى  براهوئى  زابل   فرزند    رمضان   بشــماره 
شناسنامه 3 صادره از درگز  در ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت  178/50 متر مربع  قسمتى از پالك 248 
فرعى از  1- اصلى بخش 10 مشــهد  واقع در  اراضى بحر آباد   خريدارى  از مالك رســمى  آقاى  احمد  حبيب 
الهى     محرز گرديده اســت .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در 
صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار 
اوليــن آگهــى بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض �دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.: تاريخ انتشــار نوبت اول: 

1393/10/27تاريخ انتشار نوبت دوم: 1393/11/12
محمد اسماعيل ذاكرى- رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو مشهد

آگهى تغييرات  شركا راهسازى  و ساختمانى  خشت و گل رستاك شركت سهامى  خاص به شماره  ثبت  45014 
و شناسه ملى 10380609074 

به استناد  صورتجلسه مجمع عمومى  عادى بطور فوق العاده   مورخ 1393/10/16 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد:1-آقاى محمد  صادقى – آقاى  محمد يونس  ظلعتيان  - خنم  محبوبه نظرى  به سمت  اعضاء  اصلى هيئت 
مديــره  براى مدت دو ســال انتخاب گرديدند.2- بازرس  اصلى : آقــاى ميثم  دهقان پور –بازرس على البدل: 
آقاى مسعود  برهانيان  براى مدت  يك سال  مالى  انتخاب گرديدند.3-روزنامه سياست روز  جهت درج  آگهى  

و دعوت نامه هاى  شركت تعيين شد. تاريخ انتشار :93/11/12  سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور
رئيس ثبت اسناد و امالك  ناحيه دو مشهد- محمد اسماعيل ذاكرى 

تاســيس شــركت سهامى خاص  گلستان  انرژى پارت شــرق  در تاريخ 1393/11/09 به شماره ثبت  53615 
به شناسه ملى 14004702282 

ثبــت و امضــا  ذيل دفاتــر  تكميل گرديده كه خالصه آن به شــرح  زير جهت اطالع  عمــوم آگهى ميگردد.
موضوع شركت : توليد و مونتاژ شيشه و درب و پنجره دو جداره ,توليد پروفيل و آلومينيوم ,سكوريت – نصب 
و  اجراى  كليه نماهاى  شيشه اى  ,توليد  شيشه هاى  رفلكس ,آينه ,كاشى هاى شيشه اى  ,شيشه هاى  ايمنى 
, لمينت ,طراحى  و ســاخت دكوراســيون داخلى ســاختمان, انجام كليه  فعاليتهاى  بازرگانى  مجاز داخلى و خارجى 
و تجارت  كليه  كاالهاى مجاز  - عقد قرارداد  با اشــخاص  حقيقى و حقوقى , اخذ وام  و تســهيالت  از بانك ها 
و موسســات  مالى و  اعتبارى  دولتى  و غير دولتى  جهت  شــركت, شــركت در مناقصات  و مزايدات  دولتى و 
غير دولتى  ,اخذ شــعب  و اعطاى نمايندگى  در داخل و خارج  كشــور, شــركت در نمايشــگاه هاى  داخل و خارج 
كشــور  پــس از  اخذ مجوزهاى الزم  و ثبــت فعاليت  مذكور  به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشــد. 
مــدت شــركت: از تاريــخ ثبت به مــدت  نامحدود – مركز اصلى شــركت: شــهرك غرب –بلــوار  اديب – اديب 
26 –راســتى  16 پالك 26 كد پســتى 9148755496-ســرمايه شــركت: مبلغ 1000000 ريال منقسم  به 
100سهم  10000 ريالى كه تعداد  100سهم  با نام ميباشد  كه مبلغ 1000000 ريال توسط  موسسين  طى  
گواهى بانكى  شماره 233 مورخ 93/8/26 نزد بانك  ملت شعبه  بلوار  شهيد فالحى  مشهد  پرداخت گرديده 
اســت –اولين مديران شــركت: مصيب  گلســتانى  به ســمت عضو  اصلى  هيئت مديره   و نايب  رئيس  هيئت 
مديره  و نرگس  گلستانى  به سمت عضو  اصلى  هيئت مديره و رئيس  هيئت مديره و رضا  گلستانى  به سمت 
عضــو  اصلــى  هيئت مديره و مدير عامل  به مدت  دو ســال  انتخاب  گرديدند.دارندگان حق امضا: كليه اوراق  
و اســناد بهادار و تعهدآور  شــركت  با امضاى  مشترك  مدير عامل  و رئيس هيئت مديره  همراه با مهر شركت 
معتبر است- اختيارات  مدير عامل:طبق اساسنامه – بازرس  اصلى و على البدل:آقاى محمد رضا  مهرگان  منش  
به عنوان  بازرس اصلى  و خانم  مكرم  فرسيو به عنوان  بازرس على البدل  براى مدت  يكسال  مالى  انتخاب 

گرديدند. تاريخ انتشار:93/11/12  سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور
رئيس ثبت اسناد و امالك  ناحيه دو مشهد- محمد اسماعيل ذاكرى 

تاسيس شركت  سهامى خاص  سازه هاى  فوالدى  سالم شرق  پارسيا  در تاريخ 1393/08/24 به شماره ثبت  
52967 به شناسه ملى 14004537896 

ثبت و امضا  ذيل دفاتر  تكميل گرديده  كه خالصه آن  به شــرح زير  جهت اطالع عموم آگهى ميگردد:1-
موضوع شــركت: كليه امور  توليدى  مربوط به صنايع فلزى ,ســازه هاى  فلزى  و اســكلت هاى فلزى  ســاختمان  
و ســوله ,ارائــه  خدمــات مربوط  به پيمانكارى  كليه  ســازه هاى  فلزى  و امور  مربوط  بــه بازرگانى ,صادرات  و 
واردات  كليه محصوالت  مجاز اعم از محصوالت  توليدى  شــركت و  واردات  دســتگاه ها  و تجهيزات  مورد نياز  
شــركت عقد  قرارداد ,مشــاركت, اعطاء و اخذ  نمايندگى  با كليه اشخاص حقيقى و حقوقى  شركت در  مناقصات  
و مزايدات  بخش دولتى  و خصوصى – شركت در  كليه  نمايشگاه هاى  داخلى و خارجى  اخذ تسهيالت  از كليه 
بانكها  و موسســات  مالى جهت  شــركت پس از اخذ  مجوز الزم و ثبت موضوع  فعاليت مذكور  به منزله  اخذ و 
صدور  پروانه فعاليت  نمى باشــد. مدت شــركت: از تاريخ ثبت  به مدت نامحدود – مركز اصلى شركت: مشهد 
–بلوار  الدن  الدن 44 پالك 20 طبقه دوم  كد پســتى 9179933881- ســرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 
ريال منقســم به 100 ســهم 10000 ريالى كه تعداد  100ســهم  با نام و 0 ســهم  آن بى نام ميباشد  كه مبلغ 
1/000/000 ريال  توســط موسســينن طى گواهى  بانكى شماره 1617142 مورخ 1393/07/03  نزد بانك  
ملى شعبه بلوار  ميالد  مشهد  پرداخت گرديده است. اولين مديران شركت: 1-سعيد  فارسى  به سمت مدير 
عامل2-  ســعيد فارســى  به سمت رئيس هيئت مديره 3- مهســا فارسى  به سمت نايب  رئيس  هيئت مديره 
4-  امين نارنجى  به  ســمت عضو  هيئت مديره –عضو اصلى  به مدت  دو ســال  انتخاب  گرديدند.-دارندگان 
حــق امضــا: كليه اوراق و اســناد  بهادار و  تعهدآور  شــركت با امضاى  مدير عامل  همراه با مهر شــركت معتبر 
است.اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه – بازرس اصلى و على البدل براى مدت  يك سال مالى  به شرح ذيل  
ميباشد:-خانم / آقاى  غالمرضا روزمينا  به شماره ملى 0940335964 به عنوان بازرس  اصلى –آقاى / خانم 

سيد على  بتوئى  به شماره ملى 0945841485 به عنوان  بازرس  على البدل-تاريخ انتشار:93/11/12
سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور

 رئيس ثبت اسناد و امالك  ناحيه دو مشهد- محمد اسماعيل ذاكرى

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شماره 139360306015005309 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حميد رضا  مريد قادرى    فرزند عبدالرحيم   بشــماره شناســنامه 241 صادره 
از تايبــاد  در يــك بــاب  مغازه به مســاحت  87/11 متر مربع پالك  635 فرعــى از  250 اصلى  واقع در بخش 
14 مشــهد  شهرســتان تايباد  خريدارى  از محل قســمتى  از مالكيت  عبدالرحيم  مريد قادرى  مالك رســمى   
محرز گرديده اســت .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى 
كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهــى بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مــدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض �دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت 
مذكــور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.م الف: 20تاريخ انتشــار نوبت 

اول:93/11/12 تاريخ انتشار نوبت دوم:93/11/27
  مسلم چشمى – رئيس ثبت اسناد و امالك  تايباد

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شماره 139360306015005305 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  مرتضى  مريد قادرى   فرزند عبدالرحيم   بشــماره شناســنامه934  صادره از 
تايبــاد  در يــك بــاب خانه  به مســاحت  155/60 متر  مربــع  پالك 635 فرعى از  250 اصلــى  واقع در بخش  
14 مشــهد  شهرســتان تايباد  خريدارى از  محل قســمتى  از مالكيت  عبدالرحيم  مريد قادرى  مالك رســمى   
محرز گرديده اســت .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى 
كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهــى بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مــدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض �دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت 
مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.م الف:19: تاريخ انتشــار نوبت 

اول:93/11/12 تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/27
 مسلم چشمى – رئيس ثبت اسناد وامالك  تايباد

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره139360306015005299 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  عبدالرحيم  مريد قادرى    فرزند شير محمد   بشماره شناسنامه 3979  صادره  
از تايبــاد   در يك باب  مغازه به مســاحت 171/25 متر مربــع  پالك 635 فرعى از  250 اصلى واقع  در بخش  
14 مشــهد  شهرســتان تايباد  از محل  قســمتى از  مالكيت مشــاعى  خود متقاضى محرز گرديده است .. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض �دادخواست خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.م الف:16: تاريخ انتشــار نوبت اول:93/11/12 تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 93/11/27
 مسلم چشمى – رئيس  ثبت اسناد و امالك تايباد

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره139360306015005293 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم طاهره  نارنجيان   فرزند صفر على   بشــماره شناســنامه 91  صادره از نيشابور  
در يك باب مغازه  و طبقه فوقانى  به مساحت 46/25 متر مربع  تمامت  پالكهاى  136 فرعى و 137 فرعى  هردو 
از  250 اصلى واقع  در بخش 14 مشهد  شهرستان تايباد  خريدارى  از محل تمامت  مالكيت  عبدالرحمن  مريد 
قادرى  و عبدالرحيم  مريد قادرى  مالكين  رسمى  محرز گرديده است .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض �دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد.م الف:15 تاريخ انتشار نوبت اول: 93/11/12تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/27
 مسلم چشمى – رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306015005301هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى  رضا مريد قادرى  فرزند   عبدالرحيم  بشــماره شناســنامه 6949 صادره  از تايباد  
در يك باب  مغازه به مســاحت 85/05 متر مربع  پالك 635 فرعى از  250  اصلى واقع  در بخش 14 مشــهد 
شهرســتان  تايباد  خريدارى  از محل قســمتى  از مالكيت عبدالرحيم  مريد قادرى  مالك  رســمى محرز گرديده 
اســت .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص 
نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض 
�دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.م لف: 17تاريخ انتشــار نوبت اول:93/11/12 تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 93/11/27
 مسلم چشمى – رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره139360306015005303 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى  آقاى مصطفى  مريد قادرى   فرزند عبدالرحيم   بشماره شناسنامه 0740008161 
صــادره از تايبــاد  در يك باب  مغازه و محوطه وصل به آن به  مســاحت 141/12 متر مربع پالك 635 فرعى از  
250 اصلى واقع  در بخش 14 مشهد شهرستان  تايباد  خريدارى از  محل قسمتى  از مالكيت عبدالرحيم  مريد 
قادرى  مالك رسمى   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 �دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م الف:18 تاريخ انتشار نوبت 

اول:93/11/12 تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/27
مسلم چشمى – رئيس ثبت اسناد و امالك  تايباد 

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306015004862هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  تايباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  عيدى محمد  خرمى    فرزند  فيض محمد   بشماره شناسنامه2546  صادره از 
تايباد   در يك باب خانه  به مساحت  149/80 متر مربع  پالك  207 فرعى از  251 اصلى  واقع در بخش  14 
مشــهد شهرســتان  تايباد  خريدارى از محل قسمتى  از مالكيت سهم االرثى  غالمرسول  فاضلى  احدى  از ورثه 
مرحوم حجى  محمد فاضلى  مالك رســمى  محرز گرديده اســت .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض �دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.م 

الف:21 تاريخ انتشار نوبت اول: 93/11/12تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/27
 مسلم چشمى – رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

تاســيس موسســه  غير تجارى  تشــخيص  تراز  پاژ  در تاريخ 1393/03/20 به شماره ثبت  4222 به شناسه 
ملى 14004122002 

ثبــت و امضــا  ذيل دفاتر  تكميل گرديده  كه خالصه آن   به شــرح زيــر  جهت  اطالع عموم آگهى ميگردد:  
موضوع شركت: حسابدارى  , مشاوره و خدمات  مديريت  در زمينه مسائل مالى  و مالياتى  پس از اخذ  مجوزهاى 
الزم  و ثبت موضوع فعاليت مذكور  به منزله اخذ  صدور  پروانه فعاليت نميباشد.-مدت موسسه: از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود – مركز اصلى موسسه: استان خراسان رضوى – مشهد – خيابان  شهيد   برك پور  1 –بهار 2 
پالك 14 – سرمايه موسسه: مبلغ 1000/000 ريال ميباشد.- اولين مديران موسسه: 1- محسن  صحت  به 
ســمت مدير عامل و عضو هيئت مديره 2- ســيد  حميد التفاتى  فاز به ســمت  رئيس  هيئت مديره  براى مدت   
نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور  موسسه از قبيل  چك ,سفته 
, بروات   قراردادها عقود اسالمى  با امضاى مشترك  رئيس  هيئت مديره و مدير عامل  همراه با  مهر موسسه  

معتبر ميباشد. اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه تاريخ انتشار:93/11/12
محمد اسماعيل ذاكرى – رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو مشهد

 تاسيس شركت با مسئوليت محدود  تيوان  گسترش  ابيورد  در تاريخ 11/08/ 1393به شماره ثبت 53607 
به شناسه ملى  14004700622 

ذيل دفاتر تكميل گرديده  كه خالصه ان  به شرح زير  جهت اطالع  عموم آگهى ميگردد:-موضوع شركت: 
ارائه خدمات مربوط  به بازرگانى  و تجارت ,خريد و فروش  و واردات و صادرات  انواع محصوالت   مجاز,  اداره 
رستوران  و بوفه , تهيه  مواد اوليه توليد  و توزيع و بسته بندى  و خريد و فروش  مواد  غذايى ,  رب ,كمپوت 
جات  ,كنســرو جات ,آبليمو ,حبوبات, خشــكبار ,ادويه جات ,زعفران ,چاى  و برنج , غالت ,آرايشــى و  بهداشــتى  و 
صنعتــى ,پــس از اخذ  مجوزهاى الزم  ,خدمات  پشــتيبانى قابل واگذارى  به بخــش خصوصى پس از اخذ  مجوز 
,ترخيص  كاال از گمركات  كشور, شركت در  مزايده ها  و مناقصه ها ,عقد قرارداد با كليه شركتهاى  دولتى و غير 
دولتى , اخذ تســهيالت بانكى  از كليه بانكها جهت شــركت, اخذ و اعطاى  نمايندگى و شــعب  در سراسر كشور  و 
خارج از كشور  .پس از اخذ مجوزهاى الزم  و ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله  اخذ صدور  پروانه فعاليت  
نمى باشــد.-مدت شــركت: نامحدود – مركز اصلى شــركت: مشهد – ســرافرازان 12 – نبش  چهار راه اول – 
ســمت راست – پالك 25 كد پســتى 9177988165-سرمايه شركت: مبلغ 1000000 ريال ميباشد.-اولين 
مديران شــركت:1-محمد جواد  خير خواه  به ســمت رئيس  هيئت مديره 2-ســهراب خير خواه  به سمت عضو  
هيئت مديره و مدير عامل  براى مدت نامحدود  انتخاب شــدند.دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اســناد بهادار 
و تعهداور  شــركت از قبيل  چك ,ســفته  بروات  قراردادها و عقود اســالمى  با امضاى  مدير عامل همراه با مهر 

شركت معتبر است.-اختيارات نماينده قانون: طبق اساسنامه .تاريخ انتشار:93/11/12
سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور

رئيس ثبت اسناد و امالك  ناحيه دو مشهد- محمد اسماعيل ذاكرى 

اخطاريه
آقاى على  رضايى  مجهول المكان  همســر شــما  خانم  ســعديه زوارى  با در دست داشتن  دادنامه شماره 
9309977585300212 به تاريخ 93/5/14 و كالسه پرونده 3/1781/92 و قطعيت  93/10/10 صادره 
از شــعبه 3 دادگاه عمومى  مشــهد به اين  دفترخانه  مراجعه كرده و درخواســت  اجرا و ثبت  طالق خود  را از 
شما دارد  و چون شما مجهول المكان  ميباشيد  اقدام به نشر  آگهى شده و ظرف  پنج روز  با در دست داشتن  
اصل شناسنامه  و كارت ملى  به اين دفترخانه  مراجعه ذيل ثبت  دفتررا امضاء نماييد  در غير اينصورت  وفق 

مقررات  اقدام خواهد شد. م الف:212 تاريخ انتشار:93/11/12
سردفتر ازدواج 115 و طالق 8 مشهد

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306004011988هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  مشهد ناحيه دو 
تصرفــات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالرحيم  مقدرى  گاه   فرزند  مختار       بشــماره شناســنامه718 
صادره  از چناران  در ششدانگ  يك باب خانه به مساحت 143/35 متر مربع قسمتى  از پالك 277 فرعى از  1  
اصلى  بخش 10 مشهد واقع  در اراضى  بحرآباد   خريدارى از مالك رسمى  آقاى على  قاسمى    محرز گرديده 
اســت .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص 
نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض 
�دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 1393/10/27تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 1393/11/12
محمد اسماعيل ذاكرى – رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى  فقدان پرونده  ثبتى 
 نظر به اينكه  پرونده ثبتى  ششــدانگ پالك1766 فرعى از 182 اصلى بخش  ده مشــهد  در اين اداره 
مفقود  گرديد كه بحكايت   ثبت دفتر  امالك ششدانگ  پالك مذكور  ذيل ششدانگ يك قطعه زمين  بمساحت  
510 متر مربع  پالك 1766 فرعى مجزى شده  از 182- اصلى   اراضى  وكيل اباد  بخش 10 مشهد  در صفحه 
578 دفتر 30 بنام آقاى  محمد  حســن  كفاشــان  فرزند  غالمرضا  ثبت و ســند  مالكيت  صادر و تســليم  شده 
اســت  ســپس  برابر  صورت مجلــس   اجراى ماده 45 بشــماره 2/36326ن  مورخــه 85/4/19 مقدارى  از 
مســاحت  مورد ثبت  در مســير قرار گرفته  و باقيمانده  1766 فرعى   به مســاحت  297/50 متر مربع تعيين  
حدود  گرديده  و به نام مالك  ثبت و سند  مالكيت  بشماره  سريال 628512 صادر و تسليم   شده است  (نام 
خانوادگى مالك به بهروان  تغيير يافته است.) كه آقاى  محمد حسن بهروان   جهت انجام  عمليات ثبتى  به اين 
اداره  مراجعه  نموده اند  كه اين اداره  جهت تشكيل  پرونده المثنى  طى بخشنامه شماره 100/92/62638-
92/9/2 جهت اخذ  رونوشــت  ســند مبنى  بر  اينكه معامله  اى نســبت  به پالك فوق  در دفاتر  اسناد رسمى  
صورت گرفته اقدام نموده اســت  كه  مراتب يك نوبت  آگهى و متذكر  مى گردد  و شــخص  حقيقى يا حقوقى  
نسبت  به پالك  فوق الذكر  اعتراض و يا مدعى  مالكيت ميباشد  بايستى  ظرف  مدت  ده روز  از تاريخ انتشار  
آگهى اعتراض  كتبى خود را   به پيوست  رونوشت  اسناد  به اين اداره  ارائه نمايد  در غير  اينصورت  اقدام 

به  تشكيل  پرونده المثنى  خواهد شد.م الف:11730 تاريخ انتشار:93/11/12
 محمد اسماعيل ذاكرى – رئيس ثبت اسناد و امالك  ناحيه دو مشهد

آگهى  دعوت به افراز 
 با عنايت به اينكه  على يوســف پوراوندرى  فرزند اســماعيل  به ش ش  560 صادره  كاشمر  درخواست  
افراز سهمى مشاعى خود  (تمامى  يكصدو نودو نه سهم   و نود  هشت صدم  سهم از  يكهزار نهصدو پنجاه سهم 
ششدانگ  پالك 11084 فرعى از  3027 اصلى بخش  يك حومه كاشمر  از اين اداره  نموده است  بدين منظور  
نماينده و نقشــه بردار  اين اداره  در ســاعت 10 صبح مورخه 93/11/18 در محل وقوع  ملك حضور  خواهند  
يافت  لذا بدينوسيله  از كليه مالكين  مشاعى  پالك فوق  دعوت به عمل  آمده  در ساعت  و تاريخ مقرر در محل  
حضور داشــته  باشــند   تا عمليات  افرازى  با حضور آنان  انجام شود  بديهى است  عدم حضور مالكين  مشاعى  

مانع  عمليات  افراز نخواهد  شد. تاريخ انتشار:93/11/12
 على امينى – رئيس ثبت اسناد و امالك كاشمر

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى  محســن مرادى   به اســتناد  دو برگ  استشهاديه گواهى امضاء  شده منظم به تقاضاى 
كتبى جهت دريافت ســند مالكيت المثنى  نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده اند  و مدعى ميباشــند  ســند 
مالكيت  3 دانگ مشاع  از ششدانگ يك  قطعه زمين  به شماره پالك  ثبتى 851 فرعى از  52 فرعى از  فرعى از  
14 اصلى  بخش 9 مشهد  كه متعلق  به نامبرده  ميباشد  به علت  سرقت مفقود گرديده  است  و با بررسى دفتر 
امالك  معلوم شــد برابر سند قطعى  78730مورخ 1391/10/13 دفترخانه  28 مشهد  ذيل ثبت  397078 
صفحه 16 دفتر  2490 بنام نامبرده  ثبت و سند چاپى  شماره 219317 سرى پ سال 90 صادر گرديده است   
و  دفتــر امــالك بيش از اين حكايتى ندارد.لذا به اســتناد    ماده 120 اصالحى  قانون ثبت  ، مراتب  يك نوبت  
آگهى  و متذكر مى گردد هر كس نسبت به  ملك مورد  آگهى  معامله اى  انجام داده  يا مدعى وجود  سند مالكيت 
نزد  خود ميباشــد  بايســتى  ظرف  مدت ده روز  از تاريخ انتشــار اين  اگهى اعتراض  كتبى خود را  به پيوســت  
اصل ســند  مالكيت  يا ســند  معامله اى   به اين اداره  تســليم نمايد  .بديهى اســت  در صورت عدم  اعتراض  
در مهلت  مقرر و يا وصول  اعتراض  بدون  ارائه ســند مالكيت  يا ســند  معامله رسمى  نسبت به  صدور  سند  

مالكيت المثنى  و تسليم ان  به متقاضى  اقدام خواهد شد. م الف: 11800تاريخ انتشار: 93/11/12
 اداره ثبت  اسناد  و امالك ناحيه يك مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه  آقاى  مهدى  رمضانى مقدم  به اســتناد  دو برگ  استشــهاديه گواهى امضاء  شــده منظم به 
تقاضاى كتبى جهت دريافت ســند مالكيت المثنى  نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده اند   و مدعى ميباشــند  
ســند مالكيت  3 دانگ  مشــاع از ششدانگ  يك قطعه زمين  به شماره  پالك ثبتى  851 فرعى از 52 فرعى  از  
فرعى از  14 اصلى  بخش 9 مشــهد  كه متعلق  به نامبرده  مى باشــد   به علت  ســرقت مفقود گرديده  است  و 
با بررسى دفتر  امالك معلوم شد برابر  سند قطعى  78730 مورخ 1391/10/13 دفترخانه  28 مشهد  ذيل 
ثبت  38585 صفحه 446 دفتر  224 بنام  نامبرده ثبت و ســند چاپى شــماره  219316 ســرى پ ســال 90 
صادر گرديده اســت   و  دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.لذا به اســتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت  
، مراتــب  يــك نوبــت  آگهى  و متذكر مى گردد هر كس نســبت به  ملك مورد  آگهى  معاملــه اى  انجام داده  يا 
مدعى وجود  ســند مالكيت نزد  خود ميباشــد  بايســتى  ظرف  مدت ده روز  از تاريخ انتشار اين  اگهى اعتراض  
كتبى خود را  به پيوســت  اصل ســند  مالكيت  يا ســند  معامله اى   به اين اداره  تســليم نمايد  .بديهى اســت  
در صــورت عــدم  اعتــراض  در مهلــت  مقرر و يا وصول  اعتراض  بدون  ارائه ســند مالكيت  يا ســند  معامله 
رســمى  نســبت به  صدور  سند  مالكيت المثنى  و تســليم ان  به متقاضى  اقدام خواهد شد. م الف:11801 

تاريخ انتشار: 93/11/12
 اداره ثبت اسناد و امالك  ناحيه يك مشهد مقدس

 ابالغ دادنامه  
بدينوســيله بــه آقاى حســين غفارى مقدم كه فعال مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گــردد نامبرده طبق 
دادنامه شماره 931291 مورخه 1393/10/07اين شعبه به اتهام فروش مال غيرموضوع شكايت خانم ربابه 
زنقايــى به اســتناد ماده يــك از قانون مجازات راجع به انتقــال مال غيرناظربرماده يك قانون تشــديد مجازات 
مرتكبين ارتشاء اختالس و كالهبردارى به تحمل دو سال حبس و پرداخت يكصد و هشتاد ميليون ريال معادل 
ثمن دريافتى در قبال زمين درحق شــاكى و پرداخت يكصد وهشــتاد ميليون ريال جزاى نقدى درحق صندوق 
دولــت محكوم گرديده اســت.راى صادره غيابــى وظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراين شــعبه 
وســپس ظرف بيســت روز قابل تجديد نظر خواهى درمحاكم محترم تجديد ئظراســتان گلســتان مى باشد. م- 

الف:9204 
 تيموركرد افشار- مدير دفتر شعبه  101 دادگاه جزائى شهرستان گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
خانم مليحه ادريسى شكايتى عليه مهدى ابراهيمى مبنى برجعل و استفاده از سند مجعول مطرح نموده و 
پرونده جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه عمومى (جزايى) شهرستان گنبدكاووس ارجاع و پرونده به شماره 
بايگانى 102/93/1345 ثبت گرديده و وقت رســيدگى آن 93/12/17 و ســاعت 09/00 صبح  تعيين شده 
است. به علت مجهول المكان بودن متهم و به تجويز مواد 180و 115  قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور كيفرى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشــار آگهى مى شــود تا 
متهمان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م –الف :9207
 نقى زاده موسوى-رئيس  شعبه 102 دادگاه عمومى جزايى شهرستان گنبدكاووس

فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به مســاحت 4000 متر مربع به پالك 48/145-اصلى واقع در 
بخــش نــه حوزه ثبتى مينودشــت كه ذيل ثبت 14297 صفحــه 399 دفتر جلد 57 به نام آقــاى زين العابدين 
نوروزى صادر و تسليم شده است. سپس مالك با ارائه دو برگ استشهاديه گواهى شده توسط دفترخانه اسناد 
رســمى شــماره 116 مينودشــت ادعا نموده كه سند مالكيت در حين اسباب كشــى مفقود شده تقاضاى صدور 
المثنى سند مالكيت را از اين اداره نموده اند.عليهذا باستناد ماده 120- آيين نامه اصالحى قانون ثبت مراتب 
در يــك نوبــت آگهى مى گردد تا هر كس نســبت به ملك مــورد آگهى معامله ديگرى انجــام داده يا مدعى وجود 
ســند مالكيت نزد خود باشــد ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهى اعتراض كتبى خود را ضمن ارائه مدارك 
ومســتندات به اين اداره تســليم نمايد.درغير اين صورت پس از انقضاى مدت مذكور برابر مقررات نسبت به 

صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد. م-الف:9207
حسين باغبانى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مينودشت

حصروراثت
خانم معصومه ســراوانى به شناسنامه شــماره 421 صادره از زابل به استناد شهادت نامه و گواهى فوت 
و فتوكپى شناســنامه ورثه درخواستى به شــماره 93/244 تقديم اين شورا نموده وچنين اشعار داشته است 
كه شــادروان براتعلى ســراوانى به شناســنامه شــماره 978 صادره از گنبدكاووس در تاريخ 1393/10/28 
دراقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتنداز:1-متقاضى فوق مادر متوفى 2-گل محمد 
بلميار بشــماره شناســنامه 40 صادره از كالله پدر متوفى.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى 

در مهلت يك ماه به شورا تقديم دارد در غيراين صورت  گواهى صادر خواهد شد.
بذرى- قاضى شعبه يك شوراى حل شهراختالف دهستان باغلى مرامه -گنبدكاووس

احضار متهمان و ابالغ وقت رسيدگى 
در پرونده شــماره بايگانى931154 دادســتان محترم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان گنبدكاووس 
به موجب كيفرخواســت صادره در پرونده كالســه 9309981789500735 براى امير بيتانه فرزند حسين به 
اتهام ترك انفاق تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى روز 
دوشــبنه مورخه 1393/12/18 ســاعت 10:00 صبح تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و 
عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115  و 180 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امــور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقــت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بديهى است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م-الف 9205

بهروزكم - دادرس شعبه 104 دادگاه عمومى ( جزايى) شهرستان گنبدكاووس 

ابالغ وقت رسيدگى
در كالســه پرونده 4/93/0453 شــعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس بدينوسيله به 
آقاى محســن برزمينى فرزند موسى مجهول المكان اخطارمى گردد. خواهان محمود رضايى قمصرى دادخواستى  
به طرفيت شما به خواسته الزام به تنظيم سند به شوراى گنبدكاووس تقديم نموده است. پس از ارجاع به اين 
شــعبه و ثبت آن به كالســه فوق و جرى تشــريفات قانونى، تعيين وقت رسيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين 
نظر به اينكه خوانده مجهول المكان مى باشد لذا مستنداً به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در يك 
نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشــار درج مى گردد تا خوانده در دفتر شــعبه چهارم شوراى حل اختالف 
گنبدكاووس حاضر و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم واخطاريه را دريافت نموده درجلسه دادرسى كه به روز 
دوشــنبه تاريخ 93/12/11 ســاعت 09:30  صبح تعيين شده است شــركت نمايد. چنانچه نياز به آگهى مجدد 

باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
در كالســه پرونده 4/93/0453 شــعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس بدينوسيله به 
آقاى امين انصارى فرزند حميد مجهول المكان اخطارمى گردد. خواهان محمود رضايى قمصرى دادخواســتى  به 
طرفيت شــما به خواســته الزام به تنظيم سند به شوراى گنبدكاووس تقديم نموده است. پس از ارجاع به اين 
شــعبه و ثبت آن به كالســه فوق و جرى تشــريفات قانونى، تعيين وقت رسيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين 
نظر به اينكه خوانده مجهول المكان مى باشد لذا مستنداً به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در يك 
نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشــار درج مى گردد تا خوانده در دفتر شــعبه چهارم شوراى حل اختالف 
گنبدكاووس حاضر و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم واخطاريه را دريافت نموده درجلسه دادرسى كه به روز 
دوشــنبه تاريخ 93/12/11 ســاعت 09:30 صبح تعيين شده است شــركت نمايد. چنانچه نياز به آگهى مجدد 

باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
دركالســه پرونده 93/0624 شــعبه ســوم  دادگاه عمومى حقوقى گنبدكاووس بدينوسيله به آقاى ارتق 
ارتــق زاده فرزنــد صفرمجهــول المكان اخطار مى گردد.خواهان پســت بانك دادخواســتى  به طرفيت شــما به 
خواســته مطالبه طلب به دادگســترى گنبد  تقديم نموده اســت. پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق و جرى تشريفات قانونى ، تعيين وقت رسيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين نظر به اينكه خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا مســتندا" به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در يك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثير االنتشــار درج مى گردد تا خوانده در دفتر شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى گنبد حاضر و نســخه ثانى 
دادخواست و ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده در جلسه دادرسى كه به روز شنبه تاريخ 93/12/16ساعت 
10:00 صبح تعيين شــده اســت شــركت نمايد.چنانچه نياز به آگهى مجدد باشــد فقط يك نوبت و مدت آن ده 

روز خواهد بود./
مدير دفتر شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى گنبدكاووس

حصروراثت
آقاى حميدرضا پورمشتاق داراى شماره شناسنامه 17065 به شرح دادخواست به كالسه 1/93/0586 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه شــادروان مرحومه زهرا كجوئى به 
شناســنامه 39494 در تاريــخ 89/11/11 دراقامتگاه دائمى خود به درود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: تنها ورثه ايشان آقاى حميدرضا پورمشتاق فرزند محمد به شماره شناسنامه 17065 
صادره از تهران. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت در نشريه آگهى مى نمايد تا 
هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد  از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف  يك ماه به 

شورا تقديم دارد  واال گواهى صادر خواهد شد.
عابدى-قاضى شعبه اول شوراى حل شهراختالف گنبدكاووس

حصر وراثت
آقاى على كرامتلو فرزند حســن به شــرح درخواســت كه كالســه 93/588 ش 3 اين شورا ثبت گرديده 
درخواســت صــدور گواهى انحصــار وراثت نموده واعالم داشــته كه نرجــس كرامت لو فرزند على به شــماره 
شناسنامه 3452 صادره از مينودشت در تاريخ 93/10/12 اقامتگاه دائمى خود شهر بابك فوت نموده و ورثه 
/وراث حين الفوت وى عبارتســت از:1-على كرامت لو به شــماره شناسنامه 200 متولد 1343/6/20صادره 
از مينودشــت پدر متوفيه 2-فاطمه قره ســوفلو به شــماره شناســنامه 235 متولد1343/11/01 صادره از 
مينودشت مادر متوفيه3-مصطفى سرايلو به شماره شناسنامه 804 متولد 1362/6/10صادره از مينودشت 
همســر متوفيــه 4- بنيامين ســرايلو به شــماره شناســنامه 4880657530 صــادره از گنبــدكاووس فرزند 
ذكورمتوفيه والغير اينك شــورا 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 باشــد از تاريخ انتشــار آگهى ظرف يك ماه به  

اين شورا مراجعه و  تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد.    
    هادى كرمانى- قاضى  شعبه سوم  شوراى حل اختالف مينودشت

مزايده 
درپرونده كالسه 930251 اين اجرا محكوم عليه آقايان وخانم ها 1-فاطمه 2-محمدحسين 3-سارا 4- زهرا 
5-غالم حســين 6-زليخا شــهرت همگى رئوف محكوم هســتند به فروش ماترك مرحوم سلطانعلى رئوف از طريق 
مزايده شامل يك باب منزل مسكونى واقع درگنبدكاووس كمربندى شهيد صياد شيرازى كوچه صاحب الزمان پالك 
آبفاى 22598 به مساحت 240مترمربع عرصه واعيانى به مساحت زيربناى 100متراعيانى بصورت همكف مسكونى 
شــامل دو اتاق و يك راهرو داراى اســكلت ديوار باربرآجرى ســقف تيرآهن و طاق ضربى فاقد نما قدمت 15سال 
داراى امتيازات آب و برق و گاز توقيف گرديده است كه از طريق مزايده حضورى بشرح ذيل به فروش مى رسد.1-

حســب نظريه كارشناســى مورد مزايده به مبلغ -/1/020/000/000 ريال ارزيابى گرديده اســت.2-مزايده از 
مبلغ اعالمى كارشناسى شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادى فروخته مى شود.3-موعد مزايده روز يكشنبه مورخه 
93/12/10ســاعت 8 الى10صبح مى باشد.4-مكان مزايده دراجراى شعبه پنجم دادگاه حقوقى گنبدكاووس مى 
باشد.5-متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از مزايده از اموال موردمزايده ديدن نمايند.6-اين آگهى فقط در يك 
نوبت منتشر مى گردد.7-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى را فى المجلس به صندوق دادگسترى 
گنبد توديع و الباقى را درمهلت يك ماهه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا تحويل اجراى اين دادگاه نمايد در غير 

اين صورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط مى گردد. 
 مختومى -مدير اجراى شعبه پنجم دادگاه حقوقى گنبدكاووس 

مزايده 
درپرونــده كالســه 930219 محكوم عليه آقــاى چنگيز خدرزاده گوگالنى محكوم  اســت بــه پرداخت مبلغ 
-/582/939/392 ريال بابت اصل خواسته وهزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه  و حق الوكاله وكيل درحق 
محكوم له و پرداخت مبلغ -/25/000/000 ريال بابت هزينه اجرايى درحق دولت كه درقبال آن مقدار 35 سهم 
مشاع از 240 سهم ششدانگ عرصه واعيان پالك ثبتى 1/6779-اصلى بخش ده حوزه ثبتى گنبد واقع درگنبد خ 
امام خمينى شمالى كوچه آسياب كوچه 24 شامل يك باب ساختمان كه بتن ريزى فونداسيون به انجام رسيده است 
و ستون هاى همكف اجرا گرديده است و ميلگردگزارى پرتوهاى سقف همكف به انجام رسيده است كه كل ملك به 
متراژ 422 مترمربع مى باشــد و پروانه ساختمانى صادره درچهارطبقه ميباشد كه مقدار 11 سهم (19/35متر) و 
28سهم (49/25متر) آن قبال در جريان مزايده فروخته شده است توقيف گرديده است كه ازطريق مزايده حضورى 
بشــرح ذيل به فروش مى رسد.1-حســب نظريه كارشناســى مورد مزايده به مبلغ -/4/037/830/000 ريال 
ارزيابى گرديده اســت كه مقدار 35سهم مشــاع از 240 سهم ششدانگ آن به مبلغ 582/939/392 ريال مورد 
مزايده مى باشــد.2-مزايده از مبلغ اعالمى كارشناســى شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادى فروخته مى شود.3-

موعد مزايده روز چهارشــنبه مورخه 93/12/13ساعت 8 الى10صبح مى باشــد.4-مكان مزايده دراجراى شعبه 
پنجم دادگاه حقوقى گنبدكاووس مى باشــد.5-متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از مزايده از اموال موردمزايده 
ديدن نمايند.6-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر مى گردد.7-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى 
را فى المجلس به صندوق دادگسترى گنبد توديع و الباقى را درمهلت يك ماهه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا 

تحويل اجراى اين دادگاه نمايد در غير اين صورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط مى گردد. 
 مختومى -مدير اجراى شعبه پنجم دادگاه حقوقى گنبدكاووس 

راى دادگاه
در پرونده شماره بايگانى 930460 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان راميان در خصوص دعوى 
خانم مريم بارانى فرزند حســن به طرفيت آقاى احمد شــريفى زيرآســف فرزند حســن بخواسته صدور گواهى 
عدم امكان ســازش داير برطالق بواسطه مفقودى و ترك انفاق خواهان در ايضاح خواسته خويش اذعان داشته 
است برابر سند نكاحيه پيوست دادخواست همسر دائمى خوانده بوده و نظربه اينكه زوج از بدو ازدواج مفقود 
گرديده و نفقه اى به ايشــان پرداخت ننموده كه ادامه اين وضعيت باعث عســر و حرج شــده اســت لذا صدور 
حكم بشرح خواسته را دارم. دادگاه با عنايت به بررسى اوراق ومحتويات پرونده ومالحظه كپى مصدق رونوشت 
ســند نكاحيه پيوست دادخواســت علقه زوجيت متداعيين را به تاريخ 90/2/20 محرز دانسته و دادگاه قرار 
اســتماع شهادت شهود را صادر كه گواه تعرفه شــده نيز مفقودى خوانده از چهار سال قبل را مورد تاييد قرار 
دادند و خوانده نيز عليرغم ابالغ نشــر آگهى در هيچ يك از جلســات دادگاه حضورنيافته و دفاع و ايراد موثرى 
در قبال دعوى زوجه بعمل نياورده اســت در ادامه در اجراى مفاد ماده 27 قانون حمايت خانواده ارجاع امر به 
داورى صادركه مساعى دادگاه و داوران زوجين جهت ايجاد تفاهم و سازش به ادامه زندگى مشترك موثر واقع 
نگرديده اســت. بنابه مراتب فوق دادگاه ضمن احراز عســرو حرج زوجه مســتندا به ماده 1130 قانون مدنى 
و مــواد 26،29 و 32 قانــون حمايت از خانواده مصوب 91/12/1 به زوجه اجازه داده مى شــود تا نســبت به 
اعمــال وكالــت در طالق مبادرت نمايد زوجه كليه حقــوق مالى خود را از جمله مهريه و نفقه به زوج بزل نمودند. 
زوجين صاحب فرزند مشــترك نمى باشــند درضمن حسب گواهى پزشكى قانونى مضبوط در پرونده زوجه فاقد 
هرگونه عالئم و نشانه هاى مربوط به باردارى است . نوع طالق خلغ بائن بوده و اعتباراين حكم شش ماه ازتاريخ 
انقضاى مهلت فرجام خواهى مى باشــد. ضمنا در اجراى تبصره ماده 33 قانون حمايت خانواده به سردفتر طالق 
نمايندگى اعطا مى شود تا درصورت امتناع زوج نسبت به اجراى صيغه طالق اقدام نمايند راى صادره غيابى بوده 
و ظرف مهلت بيســت روز پس ازابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه ســپس ظرف مهلت بيست روز قابل تجديد 

نظرخواهى در محاكم محترم تجديد نظر استان گلستان مى باشد.  م – الف: 9200
 مهدپور ساداتى - دادرس شعبه اول حقوقى راميان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
به موجب پرونده كالســه930547 شــعبه هشــتم دادگاه حقوقى ســنندج آقاى نيماعباسى دادخواستى 
بخواســته مطالبــه آقايــان منصورمرادى وفرزادصلواتــى به اين شــعبه دادگاه تقديم نموده اســت. باتوجه به 
اينكه خواندگان مجهول المكان مى باشــند،به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب 
درامورحقوقــى مصــوب 1379 به آقاى منصورمــرادى وفرزادصلواتى ابالغ ميگرددكه به منظوررســيدگى اين 
دادگاه حضوريابد.انتشــاراين آگهى به منزله ابالغ وقت رســيدگى محســوب ميشــودودرصورت عدم حضوروى 

دادگاه بصورت غيابى راى مقتضى راصادرخواهدنمود. م/الف:4480
عظيمى نيا- مديردفترشعبه هشتم دادگاه حقوقى سنندج

دادنامه
پرونده كالسه 9309988752700568شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان سنندج دادنامه شم

اره9309978752700806خواهان:آقاى رحيم خســروى به نشانى شهرستان سقزخيابان امام پاساژحسينى 
فروشــگاه خاتونــى پــالك4 خوانده:آقــاى حميدباغبانى به نشــانى مجهــول المــكان خواســته:مطالبه وجه چك 
گردشــكار:به تاريخ فوق جلســه شــورادروقت تعيين شده اســت پرونده امرتحت نظربابررســى اوراق پرونده 
ختم جلســه رااعالم وبه شــرح آتى مبادرت به اتخاذراى مى نمايد.  راى شــورا  درخصوص دعوى خواهان آقاى 
رحيــم خســروى فرزندكريم به طرفيت خوانده آقــاى حميد باغبانى فرزندصالح به خواســته مطالبه مبلغ پانزده 
ميليــون ريال معادل يــك ميليون وپانصدهزارتومان به اســتناديك فقره چك شــماره684404-ح-40 عهده 
بانك ســپه شــعبه ســنندج به تاريخ88/12/20 بااحتساب خســارت تاخيروتاديه وهزينه دادرسى ونشرآگهى 
باعنايت به گواهى عدم پرداخت ازســوى بانك محال عليه تقديمى ازجانب خواهان ونيزبقاى اصول مســتندات 
مذكوردريدمدعى داللت بربقاء دين به ميزان خواســته درعهده خوانده داشــته نظربــه اينكه خوانده على رغم 
ابــالغ ازطريق نشــرآگهى درروزنامــه فناوران به لحاظ مجهول المكان بودن ايشــان وگذشــت بيــش ازيك ماه 
ازتاريخ نشــرآگهى درجلســه رســيدگى حضورنيافته واليحه دفاعيه اى نيزارســال ننموده اندلذامديونيت وى 
ثابت ودعوى خواهان مصون ازايرادوتعرض باقى مانده اســت وشــورادعوى وى راحمل برصحت تشخيص داده 
فلذاباتوجه به اينكه خوانده دليلى بربرائت ذمه خوداقامه وارائه ننموده اســت مســتنداً به مواد519-198-

522 قانون آيين دادرســى مدنى وماده1257 قانون مدنى ومواد303 الى 307 قانون تجارت ووصف تجريدى 
اســنادتجارى ازجمله چك كه درحكم سندالزم االجرا اســت ونيزتبصره الحاقى ماده2 قانون صدورچك خوانده 
رامحكــوم به پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال بابت اصل طلب ومبلغ ســيصدونودهزارريال هزينه دادرســى 
ونشــرآگهى ونيزخســارت تاخيروتاديه ازتاريخ 88/12/20 لغايت وصول برابرشــاخص بانك مركزى كه توسط 
دايره اجرامحاســبه وتعين خواهدشــددرحق خواهــان مى نمايد راى صادره غيابى بــوده وازتاريخ ابالغ به مدت 
20 روزقابل واخواهى دراين شــعبه وپس ازانقضاى مهلت به مدت20 روزتجددى نظرخواهى درمحاكم محترم 

عمومى سنندج خواهدبود. م/الف:4501
 رضاطينتى سيرت – قاضى شوراى حل اختالف شماره7 سنندج

آگهــى موضــوع ماده 3 و ماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى 

برابر آراء هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى رامهرمز تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت، لذا مشخصات متقاضيان و 
امالك مورد تقاضا به شــرح ذيل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. در ضمن مهلت اعتراض به 
آگهى هاى اصالحى يك ماه از تاريخ انتشار مى باشد. 1- آقاى پژمان كردزنگنه فرزند فتحى به شماره شناسنامه 
5210 كدملى 4819875892 صادره از باغملك نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به مساحت 
244/34 مترمربع قســمتى از پالك چهار  اصلى واقع در بخش دو رامهرمز خريدارى شــده از كرمعلى باغبانى 
(برابر رأى شــماره 139360317005009036 مورخ 93/10/7) 2- آقاى مسلم كردزنگنه فرزند فتحى به 
شــماره شناســنامه 1039 كدملى 1911219731 صادره از رامهرمز نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب خانه به مســاحت 244/34 مترمربع قســمتى از پالك چهار اصلى واقع در بخش دو رامهرمز خريدارى 
شده از كرمعلى باغبانى (برابر رأى شماره 139360317005009038 مورخ 93/10/7) لذا به منظور اطالع 
عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 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 دمت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 93/10/27- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 

93/11/12- م الف/12/626
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك رامهرمز

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

برابر راى شماره 139360324001008785 مورخه 93/9/6 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى شــهيد تنگســيرى فرزند يونس به شماره شناسنامه 420 صادره از آبادان در 
ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 231/19 مترمربع در قســمتى از پالك 918 اصلى واقع در گناوه محرز 
گرديــده اســت لذا بــه منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/2260- تاريخ انتشار نوبت اول: 93/11/12- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/27
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه 

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

برابر راى شماره 139360324001009673 مورخه 93/10/1 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ســيدكريم حســينى حقيقى فرزند سيد عبدالحسين به شماره شناسنامه 144 
صــادره از گناوه در ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 193/87 مترمربع پالك فرعــى 917 اصلى واقع در 
امامزاده گناوه بخش 6 محرز گرديده است 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 انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/3007- تاريخ 

انتشار نوبت اول: 93/11/12- تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/27
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابر راى شماره 13936032400108963 مورخه 93/9/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خسرو شه مرادى فرزند جعفر به شماره شناسنامه 590 صادره از بند گناوه در 
ششــدانگ باب خانه و مغازه به مســاحت 355/14 مترمربع پالك فرعى از 917 اصلى واقع در امامزاده گناوه 
محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار 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/2262- تاريخ انتشــار نوبت اول: 

93/11/12- تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/27
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابر راى شماره 139360324001009157 مورخه 93/9/6 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى شــهيب ربيعى فرزند احمد به شــماره شناسنامه 351 صادره از اروند كنار در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 203/32 مترمربع پالك فرعى 917 اصلى واقع در امامزاده گناوه بخش 6 
محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشــخاص نسبت به صدور سند 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 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/3001- تاريخ انتشــار نوبت اول: 

93/11/12- تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/28
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى تحديد حدود اختصاصى
نظــر به اينكه هيئت حل اختالف مســتقر در ثبت گناوه، مالكيت و تصرفات مفــروزى و مالكانه آقاى كاظم 
بيروتى را نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين كشاورزى به مساحت 20885/27 مترمربع در قسمتى از پالك 
917 واقع در امامزاده گناوه و در بخش 6 بوشهر برابر رأى شماره 93/8/19-139360324001008105 
را تاييــد نمــوده و آگهى موضوع مــاده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رســمى و قانون ثبت نيز منتشر گرديده، لذا آگهى تحديد و حدود اختصاصى به استناد مادتين 
14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى ارضى و ســاختمان فاقد ســند 
رســمى جهت قســمت مورد تصرف آقاى كاظم بيروتى منتشــر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورين و صاحبان 
حقوق ارتفاقى مى رســاند كه عمليات تحديدى چهار ســاعت قبل از ظهر مورخ 93/12/12 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا بدينوســيله از متصرف نامبرده و مجاورين دعوت مى شــود در وقت تعيين شــده فوق در 
محل وقوع ملك حضور يابند واخواهى نسبت به حدود به مدت 30 روز پذيرفته مى شود و معترضين نسبت به 
حدود و حقوق ارتفاقى برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلســه تحديد حدود به مدت 30 روز 
پذيرفته مى شــود. معترضين نســبت به حدود و حقوق ارتفاقى مكلفند مطابق تبصره ماده 86 آئين نامه قانون 
ثبــت و تبصــره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده معترضيــن ثبتى مصوب 73/02/25 ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض كتبى به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضائى محل وقوع ملك تسليم و تصديق 
گواهــى به جريان دعــوى را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تســليم نمايند واال آنان 

ساقط مى شود. تاريخ انتشار: 93/11/12- م الف/2199
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى وقت رسيدگى دادخواست و ضمائم
وقت رسيدگى:شــنبه 93/11/25 ساعت 12 كالسه پرونده:9209981984100764 
بايگانــى :920824 خواهان:فاطمه طالبى ف على اكبر ســاكن روســتاى ماكــران خوانده:مهدى 
دوســتى ف محمدحســين مجهول المكان خواســته:طالق(گواهى عدم امكان ســازش) خواهان 
دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق تسليم دادگاه عمومى مياندرود نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه اول ارجاع و وقت رســيدگى تعيين شــده، به علت مجهول المكان بودن خوانده ،به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك 
نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشــر آگهى ظرف 
مهلت فوق به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و 
ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقررباال جهت رســيدگى حضور بهم رســاند . بديهى اســت 
در صورت عدم حضور در جلســه دادرســى دادگاه غياباً رســيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ مى 

نمايد.م/الف260
شعبه اول دادگاه عمومى مياندرود

دادنامه
پرونــده كالســه:9209981922000691 رأى دادگاه:بموجــب كيفرخواســت شــماره 
9310431921700840-93/4/31 صادره از ناحيه دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 
تنكابن، آقاى قدرت اله اشــكور  كيايى ف ناصر مجهول المكان به اتهام ســرقت يك دســتگاه 
گوشــى تلفن همراه نوكيا مدل g500 شماره ســريال 35698904738446 موضوع شكايت 
خانم الهام حجرى ف عليجان به شرح اوراق پرونده تحت تعقيب قرار گرفته كه دادگاه با امعان 
نظر در محتويات پرونده و قطع نظر ازعدم حضور شــاكيه در جلسه رسيدگى دادگاه نظر به اين 
كه مشاراليه در شكواييه و تحقيقات معموله در كالنترى تحت عنوان مفقودى يك دستگاه گوشى 
تلفن همراه از فرد ناشــناس شــكايت نموده و در تحقيقات معموله دادســرا هم بيان داشــته 
گوشــى مذكور را در داخل ماشــين جاگذاشتم و بعد از آن متوجه شدم گوشى مذكور همراهم 
نيســت عليهذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذكر و توجها به اين كه صرف پيدايش گوشى توسط 
شــخصى، جرم تحقق نيافته و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه به استناد بند الف ماده 177 قانون 
آيين دادرســى كيفرى و اصل 37 قانون اساسى حكم به برائت متهم موصوف را 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/الف 240112
رييس شعبه 101 دادگاه جزايى تنكابن-ويلكى


