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

برابــر راى شــماره 139360324001011166 مورخ 93/11/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانه بالمعارض آقاى يوسف شرونى فرزند غالمشاه به شماره شناسنامه 1158 صادره از بندر گناوه در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 230/55 مترمربع قسمتى از پالك اصلى 917 واقع در امامزاده گناوه 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 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف/4242- تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/18- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/2
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابــر راى شــماره 139360324001011630 مورخ 93/12/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانه بالمعارض آقاى اهللا كرم احمدى فرزند عبدالحسين به شماره شناسنامه 7 صادره از بندر گناوه در ششدانگ 
يك قطعه زمين كشــاورزى مهشــور به عبدالخدر به مساحت 40000 مترمربع قسمتى از پالك 880 اصلى واقع در 
قريه جزيره گناوه محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى كه اشــخاص نســبت 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، 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/4252- تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/18- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/2
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابر راى شماره 139360324001011490 مورخ 93/12/10 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 
آقاى محمد رضا تنكار فرزند محمدكريم به شماره شناسنامه 1529 صادره از بندر گناوه در ششدانگ يك باب مغازه به 
مســاحت 50/09 مترمربع قســمتى از پالك 916/48 واقع در باباعليشاه گناوه 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 سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/4238- تاريخ 

انتشار نوبت اول: 94/1/18- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/2
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابــر راى شــماره 139360324001011033 مورخ 93/11/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانه بالمعارض آقاى محمد محمدپور فرزند غالم به شــماره شناســنامه 3530031781 صادره از بندر گناوه در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 351/70 مترمربع قسمتى از پالك 917 واقع در امام زاده گناوه 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 سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. م الف/4200- تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/18- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/2
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابــر راى شــماره 139360324001010281 مورخ 93/10/24 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانه بالمعارض خانم فاطمه خضرى فرزند صفر به شماره شناسنامه 525 صادره از بندر گناوه در يك باب خانه به 
مســاحت 170/03 مترمربع قســمتى از پالك 917 واقع در امام زاده گناوه محرز 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 سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م 

الف/4206- تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/18- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/2
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابــر راى شــماره 139360324001010416 مورخ 93/11/14 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانــه بالمعارض آقاى اهللا كرم احمدى فرزند عبدالحســين به شــماره شناســنامه 7 صادره از بنــدر گناوه را در 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 20000 مربع قسمتى از پالك 880 اصلى واقع در قريه جزيره گناوه 
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 سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار 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 
خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار آگهى نوبت اول: 94/1/18- تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم: 

94/2/2- م الف/4249
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابــر راى شــماره 139360324001011646 مورخ 93/12/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانــه بالمعارض آقاى اهللا كرم احمدى فرزند عبدالحســين به شــماره شناســنامه 7 صادره از بنــدر گناوه را در 
ششدانگ يك قطعه زمين كشاورزى مهشور به ام العدول به مساحت 46845/14 مترمربع قسمتى از پالك 883 
واقع در قريه بيدو گناوه 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 سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشــار آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار آگهى نوبت اول: 94/1/18- تاريخ 

انتشار آگهى نوبت دوم: 94/2/2- م الف/4248
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139360324001011629 مــورخ 93/12/16 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر 
گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى اهللا كرم احمدى فرزند عبدالحســين به شــماره شناســنامه 7 صادره از 
بندر گناوه را در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 20000 مترمربع قسمتى از پالك 880 واقع 
در قريه جزيره گناوه محرز 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 سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند ميتوانند از 
تاريخ انتشار 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. تاريخ انتشار آگهى نوبت اول: 

94/1/18- تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم: 94/2/2- م الف/4250
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139360324001011642 مــورخ 93/12/16 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر 
گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى اهللا كرم احمدى فرزند عبدالحســين به شــماره شناســنامه 7 صادره از 
بندر گناوه را در ششدانگ يك قطعه زمين كشاورزى مشهور به گسيسه نخله به مساحت 7861/33 مترمربع 
قســمتى از پالك 880 واقع در قريه جزيره گناوه محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ 

انتشار آگهى نوبت اول: 94/1/18- تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم: 94/2/2- م الف/4251
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابــر راى شــماره 139360324001010433 مــورخ 93/11/4 هيات موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحــد ثبتى حوزه ثبت ملــك بندر گناوه 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى خواجه گيرى فرزند خليفه به شماره شناسنامه 3530161659 
صادره از بندر گناوه در يك باب خانه به مساحت 110 مترمربع قسمتى از پالك 917 واقع امامزاده گناوه محرز 
گرديــده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند 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. تاريخ انتشار آگهى نوبت اول: 94/1/18- تاريخ انتشار 

آگهى نوبت دوم: 94/2/2- م الف/4204
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى ابالغ مفاد رأى صادره از طرف هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى امالك و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مصوب سال 1390/09/20 

برابر رأى شــماره 139360301057016927 مورخ 93/11/25 صادره از هيات رســيدگى به اسناد 
عــادى موضــوع قانون تعييــن تكليف وضعيــت ثبتى اراضى، امالك و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مصوب 
1390/9/20 تصرفــات مالكانه آقاى مجيد گلى فرزند احمد در ششــدانگ يــك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مســاحت يك صد و ســى و نه متر و ســى هفت دســى مترمربع مفروز از پالك 1931 فرعى از 9 اصلى واقع در 
شهريار محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتى و دفتر امالك مربوطه سند مالكيت ششدانگ به نام آقايان 
مصطفى و مرتضى گروسى (بالسويه) ذيل ثبت 65547 صفحه 9 و 11 دفتر امالك جلد 376 ثبت شهريار صادر 
و تسليم شده است و مقاديرى در اجراى ماده 147 اصالحى قانونى ثبت به غير واگذار شده است و نامبرده در 
هيــات حضور نيافته و هيات مقرر نموده با اعمــال ماده 3 قانون مذكور و ماده 13 آئين نامه اجرائى آن مصوب 
1391/04/25 نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر اقدام شود لذا بدينوسيله مفاد راى 
صادره به نامبرده و به اشخاص ذينفع جهت اطالع آگهى مى گردد كه چنانچه به مفاد رأى صادره اعتراض دارند 
اعتراض خود را ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشــار اولين آگهى به اداره ثبت اســناد و امالك شــهريار تســليم و 
رســيد دريافــت دارنــد و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نســبت به صدور ســند مالكيت 
برابــر مقررات اقــدام خواهد نمود. ضمنا صدور ســند مالكيت مانع مراجعه متضرر بــه دادگاه نخواهد بود. م 

الف/6959- تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/18- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/2
 كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهريار

آگهى ابالغ مفاد رأى صادره از طرف هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى امالك و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مصوب سال 1390/09/20 

برابر رأى شــماره 139360301057016812 صادره از هيات رســيدگى به اسناد عادى موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى، امالك و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مصــوب 1390/9/20 تصرفات 
مالكانه آقاى/ خانم على ميرى فرزند مرادبگ در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مســاحت 
(168/30) مترمربع مفروز از پالك فرعى 681 از 53 اصلى محرز گرديده كه ششدانگ قطعه زمين به مساحت 
1850 مترمربع قطعه 233 تفكيكى به پالك 681 فرعى از 53 اصلى مفروز از پالك 165 اصلى مرقوم واقع در 
قريه خادم آباد شــهريار ذيل ثبت 13414 صفحه 571 دفتر 93 امالك به نام محمود قائم بيدگلى ثبت و سند 
شماره چاپى 315968 صادر شده است سپس تمامى مورد ثبت مع الواسطه ششدانگ برابر سند 105056- 
1367/03/29 دفترخانه 4 تهران به صغرى مظفرى و بهنام رياحى بالســويه انتقال و ضمنا مســاحت هايى از 
پالك مرقوم در اجراى آراى صادره از هيات ماده 147 اصالحى قانون ثبت منجر به صدور اســناد مالكيت شــده 
است كه متصرفى نامبرده از مالكيت صغرى مظفرى و بهنام رياحى مى باشد، كه نامبرده در هيات حضور نيافته 
و هيــات مقــرر نموده بــا اعمال ماده 3 قانون مذكــور و ماده 13 آئين نامه اجرائــى آن مصوب 1391/04/25 
نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر اقدام شود لذا بدينوسيله مفاد راى صادره به نامبرده 
و به اشــخاص ذينفع جهت اطالع در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهى مى گردد تا چنانچه به مفاد رأى صادره 
اعتــراض دارنــد اعتراض خــود را ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشــار اولين آگهى به اداره ثبت اســناد و امالك 
شــهريار تســليم و رسيد دريافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدور 
سند مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمنا صدور مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

م الف/6960- تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/18- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/2
 كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهريار

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم ســعيد رحيمى داراى شــماره شناسنامه 0017342015  به شــرح دادخواست به كالسه 93/

ش1151/1   در  اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان  مجيد 
رحيمى      به شــماره شناســنامه  10162  در   تاريخ  93/11/22    اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و 

ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به  1-سعيد رحيمى     ش ش 0017342015    پسر    متوفى 
2-محمد رحيمى      ش ش0024835064    پسر  متوفى  3-كشور امينى   ش ش         3             مادر 
متوفى 4-امامقلى رحيمى   ش ش   385       پدر  متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتى در خواســت مزبور 
را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد 
قاضى دادگاه عمومى بخش  خاوران –پاكدشت-انورى

آگهى ابالغ مفاد رأى صادره از طرف هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى امالك و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مصوب سال 1390/09/20 

برابر رأى شــماره 139360301057016810- 93/11/25 صادره از هيات رسيدگى به اسناد عادى 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى، امالك و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20 
تصرفات مالكانه آقاى ابراهيم مهدوى فرزند كرم خان، ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
پنجاه و يك متر و سى دسى مترمربع پالك 980 فرعى از 53 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 165 فرعى از 
اصلى مذكور واقع در خادم آباد شهريار محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتى و دفتر امالك مربوطه سند 
مالكيت ســه دانگ پالك مذكور مع الواســطه به موجب سند شــماره 5577-1386/02/18 دفتر 16 شهريار 
به آقاى بهرام ايروانى انتقال و در صفحه 208 دفتر جلد 1316 ثبت و سند مالكيت صادر گرديده است و در 
اجراى ماده 147 اصالحى قانونى ثبت مقاديرى به غير واگذار شده است و نامبردگان در هيات حضور نيافته و 
هيات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذكور و ماده 13 آئين نامه اجرائى آن مصوب 1391/04/25 نسبت 
به صدور ســند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر اقدام شــود لذا بدينوسيله مفاد راى صادره به نامبرده و به 
اشــخاص ذينفع جهت اطالع آگهى مى گردد كه چنانچه به مفاد رأى صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف 
مدت 2 ماه از تاريخ انتشــار اولين آگهى به اداره ثبت اســناد و امالك شــهريار تسليم و رسيد دريافت دارند و 
در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدور سند مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد 
نمود. ضمنا صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. م الف/6961- تاريخ انتشار نوبت 

اول: 94/1/18- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/2
 كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهريار

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

برابر راى شماره 139360324001010560 مورخ 93/11/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانــه بالمعــارض آقاى محمد خرم آبادى فرزند عبدل به شــماره شناســنامه 3539765441 صادره از بندر 
گناوه در ششــدانگ يك باب مغازه به مســاحت 16/50 مترمربع قسمتى از پالك 915/923 واقع در عبد امام 
گنــاوه محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
آگهــى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظــرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايــى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/4239- تاريخ انتشار نوبت 

اول: 94/1/18- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/2
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

دادنامه 
پرونده كالســه 910998374300363 شــعبه 101 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كنگاور دادنامه 
شــماره 9209978371300267- شــاكى: گــزارش- متهــم: آقاى مراد ميرزايى به نشــانى كاميــاران جاده 
شــيروانه- اتهام: توهين به مقامات و ماموريــن (رأى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى مراد ميرزايى فرزند على 
مراد مبنى بر توهين به مامور دولت در حين انجام وظيفه، موضوع كيفرخواســت صادر شــده از ناحيه دادسراى 
محترم عمومى و انقالب كنگاور با توجه به محتويات پرونده امر از جمله گزارش انتظامات دادگسترى شهرستان 
كنگاور و شــكايت كاركنان محترم شــعبه دوم حقوقى دادگاه عمومى كنگاور و انكار غيرموثر در دادسرا و اينكه 
وى در دادگاه حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى نيز ارسال نداشته است لذا دادگاه وقوع بزه منتسبه به وى را 
محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 609 قانون مجازات اسالمى وى را به تحمل بيست ضربه شالق تعزيرى 
محكوم مى نمايد و شالق مذكور بهاستناد ماده 290 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و  انقالب در امور 
كيفــرى در محل واحد اجراى احكام دادســراى كنگاور و بر نواحى مجاز بدن ايشــان به صورت متوســط نواخته 
خواهد شد. و اين رأى غيابى بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين دادگاه بوده و پس 

از آن ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد.
 رئيس شعبه 101 جزايى دادگاه عمومى كنگاور

دادنامه
پرونده كالســه 9109988371300015 شعبه 101 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كنگاور دادنامه 
شماره 9109978371300195- شاكى: آقاى رشيد خزايى به نشانى كنگاور ميدان سكه ك دوم پ 9505- 
متهم: آقاى رضا ســلطان آبادى به نشــانى همدان سيلو پشــت پمپ گاز پ 72- اتهام: صدور چك بالمحل (رأى 
دادگاه) در خصوص اتهام آقاى رضا ســلطان آبادى فرزند حســن مبنى بر صدور يــك فقره چك بالمحل به مبلغ 
شصت ميليون ريال موضوع كيفرخواست صادر شده از ناحيه دادسراى محترم عمومى و انقالب كنگاور با توجه 
بــه محتويات اوراق پرونده و از جمله شــكايت شــاكى آقاى رشــيد خزايى فرزند اســداهللا و گواهى نامه عدم 
پرداخت بانك محال عليه و اينكه وى در دادســرا و دادگاه حاضر نشــده و الحيه دفاعيه اى نيز ارســال نداشته 
اســت لذا دادگاه وقوع بزه منتســبه به ايشــان را محرز دانســته و به اســتناد بند ج ماده 7 قانون صدور چك 
اصالحى سال 82 نامبرده را به تحمل يك سال حبس تعزيرى و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال 
محكوم مى نمايد و اى رأى غيابى بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين دادگاه اســت و 

پس از آن ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر استان كرمانشاه ميباشد.
 رئيس شعبه 101 جزايى دادگاه عمومى كنگاور

دادنامه 
پرونده كالســه 9009988375301227 شعبه 101 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كنگاور دادنامه 
شــماره 9109978371300353- شاكى: خانم سميه سلطانى حق مرادى به نشانى كنگاور سه راه كارخانه ك 
شهيد حيدرى- متهم: خانم ميترا فروتن به نشانى كنگاور بيمارستان شهيد چمران- اتهام ها: 1- ايراد صدمه 
بدنــى غيرعمدى 2- قصور پزشــكى (رأى دادگاه) در خصوص اتهام خانم ميتــرا فروتن مبنى بر بى احتياطى در 
انجــام ويزيت به موقع به ميزان ده درصد تقصير منجر به ايراد صدمه بدنى غيرعمدى به خانم شــاكى ســميه 
ســلطانى حق مرادى فرزند محمد موضوع كيفرخواســت صادر شده از ناحيه دادسراى محترم كنگاور با توجه به 
محتويات اوراق پرونده از جمله شــكايت شــاكيه و گواهى پزشــكى قانونى و آراء هيئت هاى بدوى و تجديدنظر 
انتظامى ســازمان نظام پزشــكى و اينكه نامبرده در دادسرا و دادگاه حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى نيز ارسال 
نداشــته اســت لذا دادگاه وقوع بزه منتسبه به ايشان را محرز و مسلم دانسته به استناد مواد 294 و 295 و 
297 و 302 (بند ب آن) و 367 قانون مجازات اسالمى مشاراليها را از بابت ارش راه غيرطبيعى مابين واژن و 
مجراى ادرارى كه توســط عمل جراحى ترميم يافته به پرداخت ده درصد از پنج صدم ديه كامله در حق شــاكيه 
محكوم مى نمايد و اين رأى غيابى بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه بوده و پس از 

آن به استناد مفهوم بند (د) ماده 422 قانون آيين دادرسى كيفرى قطعى مى باشد. 
 رئيس شعبه 101 جزايى دادگاه عمومى كنگاور

دادنامه
دادنامــه:   -901429 بايگانــى:  شــماره   -9009988371300603 پرونــده:  شــماره 
9009978371301250- بــرج 10- شــاكى: جواد كارخانــه قريه كارخانه- متهم: ســاالر مرادى صحنه كوى 
عبدالملكى پ 8- اتهام: صدور چك بالمحل- گردشــكار: دادگاه با بررســى پرونده و استعانت از خداوند متعال 
مبــادرت به صــدور رأى مى نمايد: (رأى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى ســاالر مــرادى فرزند مصطفى مبنى بر 
صــدور يك فقــره چك بالمحل به مبلغ چهل و هفت ميليون ريال و به شــماره 989591 موضوع كيفرخواســت 
صــادر شــده از ناحيه دادســراى محترم عمومى و انقــالب كنگاور با توجه بــه محتويــات اوراق پرونده از جمله 
شــكايت شــاكى آقاى جواد كارخانه فرزند عابدين و گواهى نامه عدم پرداخت بانك محال عليه و وجود چك در 
دســت شاكى و اينكه وى در جلسه دادگاه حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى نيز ارسال نداشته است لذا دادگاه 
وقوع بزه منتسبه به ايشان را محرز و مسلم دانسته و به استناد بند ب ماده 7 قانون صدور چك اصالحى سال 
1382 نامبرده را به تحمل يك سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد و اين رأى غيابى بوده و ظرف 10 روز پس 
از ابــالغ واقعــى قابل واخواهى در اين دادگاه بوده و پس از آن ظــرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه محترم 

تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. 
 دادرس دادگاه عمومى كنگاور

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى اله داد چاكرى فرزند مسكان استناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاى شهود و گواهى دفترخانه 
اســناد رسمى شماره 25 ســراوان رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششــدانگ يك باب منزل پالك 2444 
فرعى از 2407- اصلى واقع در پره كنت دزك جزء قطعه 2 از بخش 6 بلوچســتان شهرســتان ســراوان مورد 
ثبــت 12226 صفحــه 263 دفتر جلد 82 امالك به علت جابجائى اثاثيه مفقــود گرديده و نامبرده از اين اداره 
درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب به اســتناد ماده 120 آئين نامــه قانون ثبت در يك 
نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت مذكور نزد 
خود ميباشــد از تاريخ نشــر اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و 
نرسيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى 

طبق مقررات اقدام خواهد شد. شماره 94/9
رئيس ثبت اسناد و امالك سراوان- صفر هاشمزهى

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى اله داد چاكرى فرزند مسكان استناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاى شهود و گواهى دفترخانه 
اســناد رسمى شماره 25 ســراوان رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششــدانگ يك باب منزل پالك 2446 
فرعى از 2407- اصلى واقع در پره كنت دزك جزء قطعه 2 از بخش 6 بلوچســتان شهرســتان ســراوان مورد 
ثبــت 12225 صفحــه 260 دفتر جلد 82 امالك به علت جابجائى اثاثيه مفقــود گرديده و نامبرده از اين اداره 
درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب به اســتناد ماده 120 آئين نامــه قانون ثبت در يك 
نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت مذكور نزد 
خود ميباشــد از تاريخ نشــر اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و 
نرسيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى 

طبق مقررات اقدام خواهد شد. شماره 94/8
رئيس ثبت اسناد و امالك سراوان- صفر هاشمزهى

                       
آگهى ابالغ وقت رسيدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده 931098شعبه 2 حقوقى وقت رسيدگى 
94/2/23 ســاعت 12 صبح خواهان شــهناز بهمنيخوانده محمد شمس آبادى خواســته الزام به اخذ شناسنامه به 
انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسى دادخواستى تسليم اين شعبه نموده كه بعلت مجهول المكان بودن خوانده 
و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى و استماع 
گواهى گواهان و عنداللزوم معرفى شهود معارض حضور بهم رساند چنانچه بعداً ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط 

يك نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى( حقوقى) دادگسترى شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده 931125شعبه 2 حقوقى وقت رسيدگى 
94/2/27 ســاعت 9صبح خواهان طوبى ثانوى و على بيك و محمد على اســتيرى و...خوانده محمد عباســى و مهدى 
رمضانيخواسته اعتراض ثالث به دادنامه 9309975183200579 پرونده 921418 شعبه دوم حقوقى مبنى بر 
ابطال بيع 1391/11/11 نسبت به يك واحد آپارتمان 162 اصلى بخش 2 سبزوار دادخواستى تسليم اين شعبه 
نموده كه بعلت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى 
ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد 
و در وقت مقرر باال جهت رســيدگى و اســتماع گواهى گواهان و عنداللزوم معرفى شهود معارض حضور بهم رساند 

چنانچه بعداً ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى( حقوقى) دادگسترى شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده 931108شعبه 2 حقوقى وقت رسيدگى 
94/2/28 ساعت 9صبح خواهان احمد قزيخوانده 1- على اصغر عرفانيان پور فرزند حسن 2- فرشته 3- مهدى 
4- صفيه 5- مريم 6- محبوبه 7- محسن 8- غالمرضا 9- هادى 10- محمد 11- اصغر 12- على اكبر 13- طيبه 
14- اعظم 15- عليرضا16- زهرا شــهرت همگى زارعى ثانى 17- عباســعلى نورزادى 18- فاطمه 19- معصومه 
20- قاســم21- احمد 22- محمد 23- محمود 24- هادى 25 على اكبر شهرت همگى حاجى شمسايى 26- زهرا 
كوشكى 27- موسى الرضا زارعى و...خواسته اثبات بيع 1367/4/21 و ابطال سند يك قطعه زمين شماره 9901 
فرعى از 6 اصلى بخش سه سبزوار و ابطال سند اجاره شماره 8793 دادخواستى تسليم اين شعبه نموده كه بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت 
مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند چنانچه بعداً ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت 

آن 10 روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى( حقوقى) دادگسترى شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان طيبه شم آبادى دادخواستى به طرفيت خوانده نادر هاتفى اعالء به خواسته طالق به درخواست زوجه 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان ســبزوار نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) 
دادگسترى شهرستان سبزوار واقع در سبزوار ارجاع و به كالسه 9309985183402053 ثبت گرديده كه وقت 
رســيدگى آن 1394/2/28 و ســاعت 11 تعيين شــده اســت. بعلت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يــك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطــالع از مفاد آن دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 

رسيدگى حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى( حقوقى) دادگسترى شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده 931103شعبه 2 حقوقى وقت رسيدگى 
94/2/30 ســاعت 12صبح خواهان تعاونى اعتبار ثامن خواندگان زهره ســادات و ســيد محســن رضوى رحمانى 
فرزندان سيد حسن – سيد محسن علوى فرزند سيد حسن – حسين هوشمند دلير فرزند محمود خواسته مطالبه 
مبلــغ 110/000/000ريال بابت قرارداد و پرداخت كليه خســارات دادرســى اعم از حــق الوكاله وكيل و هزينه 
دادرســى و خسارت عدم ايفاى تعهد بر مبناى 30 درصد از تاريخ تقديم دادخواست (93/10/3) الييوم الوصول 
دادخواستى تسليم اين شعبه نموده كه بعلت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشــار آگهى مى شود تا 
خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رســيدگى و اســتماع گواهى گواهان و عنداللزوم 
معرفى شــهود معارض حضور بهم رســاند چنانچه بعداً ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت 

آن 10 روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى( حقوقى) دادگسترى شهرستان سبزوار

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه  آقاى  حميد  اقطاعى  به موجب وكالتنامه  شماره  31853 مورخ  91/12/12 دفترخانه  80 
مشــهد  و  21564 مورخ  91/8/24 از طرف  ورثه  غالمرضا  اقطاعى  به اســتناد دو برگ استشــهاديه گواهى   
شده منظم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى  نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده  و مدعى 
است سند مالكيت  ششدانگ باقيمانده  يكباب خانه  به شماره پالك  2797 اصلى بخش  يك مشهد  كه  متعلق  
به نامبرده مى باشــد       به علت  ســهل انگارى  مفقود  شــده است    با بررسى دفتر  معلوم شد  مالكيتنامبرده   
ذيل ثبت  799 صفحه 392 دفتر 20 بخش يك مشــهد  بنام آقاى  غالمرضا  اقطاعى  ثبت و ســند به  شــماره 
چاپــى  236895 صادر گرديده اســت   امالك بيــش از اين حكايتى ندارد.لذا به اســتناد  ماده 120  اصالحى  
قانون ثبت ،  مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا 
مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ،بايستى   ظرف مدت ده روز از تاريخ   انتشار  آگهى اعتراض  كتبى 
خود را  به پيوســت اصل  ســند مالكيت  يا ســند  معامله رسمى  به اين  اداره  تســليم نمايد  بديهى است  در 
صورت  عدم وصول اعتراض  در مهلت 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: 67-94 

تاريخ  انتشار: 94/1/18
 اداره  ثبت  اسناد و امالك  ناحيه يك مشهد  مقدس

تاسيس شركت
تاســيس  شــركت ســهامى   خاص  نصــر اســكان  خاورميانه  در تاريــخ  1393/12/26 به شــماره ثبت  
54050 به شناســه ملى 14004812908 ثبت و امضا ذيل   دفاتر تكميل گرديده  كه خالصه  آن  به شــرح 
زير  جهت اطالع   عموم آگهى ميگردد:1- موضوع شــركت: كليه فعاليت هاى  عمرانى , ســاختمانى و تاسيســاتى  
و خدمات طراحى – محاســبه  نظارت  و مشــاوره  و مديريت  و اجراى  كليه پروژه هاى رشــته  ابنيه و تاسيسات  
مكانيكى  و برقى  و ســيويل  و راه  و باند  و فرودگاه  و زير ســازى  راه آهن  در مجموع راهســازى و انتقال  آب 
و فاضالب  - و اجراى  ســدو احداث  مخازن و آبيارى  تحت فشــار  و نيز انجام كليه خدمات  نقشــه بردارى  و 
محوطه سازى  و اجراى  فضاى سبز  و تاسيسات  زير بنايى و تاسيسات شهرى  و روستايى- ساماندهى و بهينه 
ســازى  بافت هاى فرســوده  شهرى اعم از  تخريب و تعمير  و تغييرات  و تزيينات  و بازسازى ساختمان   ساخت 
انواع  قطعات فوالدى  و بتنى و  توزيع ان در  سراســر  كشــور – انعقاد قرارداد  با اشــخاص حقيقى و حقوقى  
- واردات  و صادرات  كليه كاالهاى مجاز  بازرگانى  - توليد انواع  مصالح ســاختمانى –شــركت در  مناقصات و 
مزايده ها – انعقاد قرارداد  با شــركت ها و  موسســات  دولتى برگزارى  ســيمينار  و كنفرانس هاى  مرتبط  با 
اهداف شركت- وشركت  و برگزارى  نمايشگاه  هاى داخلى و خارجى  در راستاى  اهداف شركت- امكان سنجى  
و تهيه طرح هاى  توجيهى  مشــاوره  و طراحى  مهندســى  ارزش مديريت  طرح و ســاخت  و انبوه  سازيف مقاوم 
سازى  و كنترل  پروژه  در كليه  زمينه هاى   از جمله  معمارى  طراحى  شهرى , شهرسازى و برنامه ريزى  شهرى 
, مطالعات  آمارى  و جمعيتى  و مطالبات  اقتصادى  برنامه ريزى  روستايى و مطالعات  كالبدى  و فضايى در نقشه 
بــردارى  و پدافنــد  غير عامل در صنعت  ســاختمان اخذ  وام از موسســات  مالى و اعتبــارى  و بانك  ها پس از  
اخذ  مجوز الزم  و ثبت موضوع فعاليت  مذكور به منزله  اخذ و صدور  پروانه فعاليت  نميباشــد  مدت شــركت 
از  تاريخ ثبت به مدت نامحدود  مركز اصلى شركت: احمد آباد  بين ابوذر  غفارى  دو و چهار  پالك  صدو بيست 
و سه  - سرمايه شركت: مبلغ  1/000/000 ريال منقسم به  100 سهم  10000 ريالى كه تعداد 100 سهم  
با نام ميباشــد   كه مبلغ  1/000/000ريال توســط  موسســين  طى گواهى بانكى  شــماره  8595/684 مورخ 
1393/12/23نزد بانك ملى  شــعبه  كوى امير  المومنين پرداخت  گرديده اســت – اولين مديران شــركت: 
1- مصطفى  خشــوعى  به ســمت نايب  رئيس هيئت  مديره  2- مســلم خشوعى به سمت مدير عامل 3- محمد 
اســدى  به ســمت رئيس  هيئت مديره   به  مدت دو ســال  انتخاب گرديدند  -دارندگان حق امضا: كليه اوراق 
و اســناد بهادار  و تعهدآور شــركت  با  امضاى  مسلم  خشــوعى ( مدير  عامل) و محمد اسدى ( به سمت رئيس 
هيئت مديره) همراه با مهر شــركت معتبر اســت  اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه  - بازرس اصلى  و على 
البدل:بازرس اصلى و على البدل  براى مدت  يك سال  مالى به شرح ذيل  ميباشند :خانم /آقاى  سعيد ايروانى  
به شماره  ملى 0941397181 به عنوان بازرس اصلى  -آقاى / خانم   فاطمه اعتماد  گلستانى  به شماره ملى 

0941096300 به عنوان بازرس  على البدل .م الف: 181 تاريخ  انتشار:94/1/18
اداركل  ثبت اسناد  و امالك استان  خراسان رضوى 

مرجع ثبت شركت ها  و موسسات غير تجارى  مشهد

آگهى مزايده  غير منقول  پرونده اجرايى كالسه  9102281و 9200720
ششدانگ  اعيان  منزل  پالك ثبتى 466  فرعى از  233 اصلى بخش  نه مشهد  ملكى  غالمحسين  لطفعلى 
ثانى  و محمد  لطفعلى  ثانى  به نشــانى مشــهد  مالصدرا يك پالك چهار  مديون  پرونده اجرايى  مذكور ثبت  و 
ســند صادر شده است   و برابر سند  رهنى شــماره 1389/10/25-181505-1389/10/25-181502 
دفتر خانه  69 مشهد در رهن  شركت مالى و اعتبارى  عسكريه  مى باشد و  بر اساس آخرين  استعالم  تا مورخ  
1393/12/29 داراى بازداشتى  هاى متعددى  مى باشد   محدود به حدود  شماال  ديوار  و درب  منزل محدود 
است  به خيابان 12 مترى شرقا  1پايه  آجرى  به ديوار 2 بديوار  اعيان منزل  بدون شماره  آقاى  مهدى  كرايه 
چــى  جنوبــا  ديواريســت به زمين  مورد اجاره  غربا  ديواريســت  بزمين هاى  مورد اجــاره  مهدى  بختيارى  كه 
طبق نظر  كارشناس  رسمى مشخصات  ظاهرى پالك  مذكور بدين  شرح( ساختمان  مسكونى بصورت  زير زمين  
همكف اول  دوم  با قدمت  حدودا  31 ساله  نوع بنا  نيمه  اسكلت فلزى  با سقف  طاق ضربى  نما سنگ  پنجره 
ها آلومينيوم  كف موزائيك و موكت و در پذيرايى  پاركت  قديمى  ديوارها  نقاشــى و كاغذ  ديوارى  آشــپزخانه  
ها  داراى كاشــى  و ســراميك  و كابينت چوبى  طرح  قديمى  و ام دى اف  سيستم  گرمايش  موتورخانه  مركزى  
و ســرمايش كولرآبى  آيفون  تصويرى  و داراى  اشــتراكات  شــهرى ميباشد  و بر طبق  گواهى  (پاسخ استعالم) 
شــهردارى  منطقه يك  مشــهد داراى  مســاحت اعيان  833 متر و مســاحت  عرصه  459/80 متر با توجه  به 
ســند رهنى  مى باشــد  كه عرصه آن  موقوفه آســتان قدس  رضوى اســت) گزارش  و در تصرف  مديون مى 
باشد  ارزش پالك مذكور به   مبلغ  38/100/000/000 ريال  معادل( سى و هشت ميليارد  و يكصد ميليون 
ريال) توســط كارشــناس  رســمى دادگســترى  ارزيابى  و اموال  موصوف  در قبال  مطالبات  بستانكار  و هزينه 
هاى قانونى  بازداشت گرديده است  و در روز سه شنبه  1394/2/22 از ساعت 9 تا 12 در محل شعبه اول  
اجراى  ثبت مشهد  واقع  در خيابان امام خمينى  (ره) خيابان  ثبت  اداره  ثبت  اسناد و امالك ناحيه يك مشهد  
از طريق مزايده  نقدا  به  فروش ميرســد  و مزايده از  مبلغ  38/100/000/000 ريال معادل ( ســيو هشت 
ميليارد و  سكصد ميليون ريال) شروع و به باالترين  قيمت كه خريدار  داشته  باشد  نقدا فروخته  خواهد شد  
تمام بدهى هاى  مربوط به  آب – برق –گاز  اعم  از حق انشــعاب  و يا اشــتراك و  مصرف و نيز بدهى مالياتى  و 
عوارض شهردارى  و غيره تا تاريخ  مزايده اعم   از اينكه  رقم قطعى  آنها معلوم  شده  يا نشده  به عهده  برنده 
مزايده است  ضمنا چنانچه  روز مزايده  با تعطيلى  مصادف گردد روز بعد  در همان ساعت  و محل  مقرر برگزار  
خواهد شــد  و  هزينه هاى قانونى  نيم عشــر  و حق مزايده  و ســاير  نقدا  طبق  مقررات  وصول خواهد شد.م 

الف: 15909 تاريخ انتشار:94/1/18
محمد جوانمرد - رئيس  اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه  آقاى  ســيد  محمد ميرى  نژاد    به موجب وكالتنامه  شــماره  246668 مورخ  93/11/23 
دفترخانه  3 مشــهد  از طرف  ورثه  على ميرى  نژاد   به اســتناد دو برگ استشــهاديه گواهى   شــده منظم به 
تقاضاى كتبى جهت دريافت ســند مالكيت المثنى  نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده  و مدعى اســت ســند 
مالكيت  ششدانگ اعيان  يكباب  منزل  و يكباب دكان  به شماره پالك 857 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مشهد  
كه متعلق به نامبرده  مى باشــد         به علت  ســهل انگارى  مفقود  شــده اســت    با بررسى دفتر   امالك معلوم 
شــد  مالكيت نامبرده   ذيل ثبت  16049 صفحه 440دفتر 111 بخش نه مشــهد  بنام  آقاى  على ميرى نژاد  
ثبت و ســند  به شــماره چاپى  311212 صادر گرديده اســت   امالك بيش از اين حكايتى ندارد.لذا به استناد  
مــاده 120  اصالحــى  قانون ثبت ،  مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نســبت به ملك مورد آگهى 
معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ،بايستى   ظرف مدت ده روز از تاريخ   انتشار  
آگهى اعتراض  كتبى خود را  به پيوست اصل  سند مالكيت  يا سند  معامله رسمى  به اين  اداره  تسليم نمايد  
بديهى اســت  در صورت  عدم وصول اعتراض  در مهلت 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. 
برابر  صورت مجلس  تفكيكى 9237-35/3/25 به دو قطعه  تفكيك  كه براى  قطعه اول  سند جداگانه صادر  

گرديدم الف: 15928 تاريخ  انتشار: 94/1/18
 اداره  ثبت  اسناد و امالك  ناحيه يك مشهد  مقدس

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هــاى فاقد ســند رســمى برابــر راى شــماره 139360306013003592هيــات اول موضوع قانــون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  گناباد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى   آقاى محسن  قاسم زاده فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 425 كد ملى  
0919934961    صادره ازگناباد  در ششــدانگ يكباب منزل به مســاحت  310/74 متر مربع  پالك شــماره  
2079 فرعى از  6 اصلى  واقع در اراضى  بيدخت  خراسان رضوى  بخش  يك حوزه  ثبت ملك  گناباد خريدارى  
از حســين  جمعــه  محرز گرديده اســت .. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 
مــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 

94/01/18تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/2
 محمد رضا  اجتهادى عرب - رئيس  ثبت اسناد و امالك گناباد

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306022002124هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  فريمان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى  آقاى / خانم  نصر اله  توكلو  فرزند حبيب اله  بشــماره شناســنامه  699  صادره از 
مشــهد  در يــك باب خانه به  مســاحت  2122/7 متر مربع  پالك فرعى  از 231 اصلــى  واقع در بخش  13 از 
محل  سهم االرث  متقاضى  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 انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض �دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت 

اول: 94/1/18تاريخ انتشار نوبت دوم:94/2/1
 محمد رضا رجايى مقدم -  رئيس ثبت اسناد و امالك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306022002592هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  فريمان تصرفات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضى  آقاى / خانم  نصر اله  توكلو  فرزند حبيب اله  بشــماره شناســنامه  699  صادره 
از مشــهد  در يك باب خانه به  مســاحت  258 متر مربع  پالك 231 اصلى  واقع در بخش  13 از ســهم االرث  
متقاضى   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: 

94/1/18تاريخ انتشار نوبت دوم:94/2/1
 محمد رضا رجايى مقدم -  رئيس ثبت اسناد و امالك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده 13آييــن نامه قانــون تعييــن تكليف وضعيــت ثبتــى و اراضى و 
ســاختمان هاى فاقد سند رســمى برابر راى شــماره 1393660306013003169 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  
گنابــاد  تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضى  خانم  فاطمه زمانى  فرزند على  بشــماره شناســنامه   59 كد ملى  
0919271901صادره از گناباد  در ششــدانگ  يكباب منزل به  مســاحت  318/12 متر مربع  از پالك  شماره  
4384 فرعــى از يــك  اصلى  واقع در اراضى  على آباد  بخش يك گناباد از محل مالكيت  مشــاعى خود ايشــان   
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 تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتــراض �دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور 
و عــدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.م  الف: 927تاريخ انتشــار نوبت اول: 

94/1/18تاريخ انتشار نوبت دوم:94/2/2
 محمد رضا اجتهادى عرب -  رئيس ثبت  اسناد و امالك گناباد

آگهى  احضار متهم 
 در پرونده كالسه  202/931511 آقاى ايوب  پيله ور  فرزند حسن        به اتهام فروش مال غير    تحت  
تعقيب  مى باشــد   به واســطه معلوم  نبودن محل اقامت  نامبرده  و به تجويز  ماده 115 قانون آئين  دادرســى  
دادگاه هاى عمومى  و انقالب  در امور كيفرى  مراتب در  روزنامه  آگهى نامبرده  تا ظرف مدت 30 روز از تاريخ  
نشــر آگهى  در شــعبه  202 بازپرسى / دادســراى  عمومى و انقالب مشهد  مجتمع قضايى  ناحيه 2 مشهد واقع 
در مشهد  خ كوهسنگى  حاضر و از اتهام انتسابى  دفاع  نمايد در صورت عدم  حضور  در  موعد مقرر رسيدگى  

و اظهار  عقيده مى نمايد . م الف: 15851 تاريخ انتشار: 94/1/18
بازپرس  شعبه 202 دادسراى عمومى و انقالب مشهد مجتمع قضايى  ناحيه 2 مشهد 

آگهى ابالغ  اجرائيه 
پيرو آگهى هاى منتشره  قبلى در پرونده كالسه  1/930480 و حسب اجرائيه  صادره  حسب  در خواست 
خانم   نغمه بهرام  بيگى  و دادنامه شــماره 9309975710400975 محكوم عليه  (ســيد رضا نبوى) محكوم 
اســت   به تحويل  طفل (رومينا) جهت مالقات  با مادرش خانم  نعمه  بهرام بيگى  از قرار هر هفته  12 ســاعت  
در شهرســتان مشــهد  و پرداخت  حق االجرا  به نفع صندوق  دولت كه محكوم عليه   مكلف است  از تاريخ نشر 
اين آگهى در روزنامه  ظرف ده روز  مفاد انرا  اجرا كند  در غير اينصورت  در غياب وى  مفاد اجرائيه  به موقع  

به مرحله اجرا  در خواهد آمد .م الف: 15873 تاريخ انتشار: 94/1/18
 مدير دفتر شعبه  اول   دادگاه  حقوقى طرقبه  شانديز – زامهران 

آگهى  احضار متهم 
 در پرونده كالسه  931247 متهم  امير  ميرزا  دوستى فرزند غالم        به اتهامرابطه نامشروع    تحت  تعقيب  
مى باشــد   به واســطه معلوم  نبودن محل اقامت  نامبرده  و به تجويز  ماده 115 قانون آئين  دادرسى  دادگاه هاى 
عمومى  و انقالب  در امور كيفرى  مراتب در  روزنامه  آگهى نامبرده مكلف است ظرف مدت سى  روز در  شعبه 204 
بازپرسى  دادسراى عمومى و انقالب مشهد  حاضر  و از اتهام انتسابى  دفاع  نمايد در صورت عدم  حضور  در  موعد 

مقرر رسيدگى  واتخاذ  تصميم  قانونى  خواهد شد.م الف:15324 تاريخ انتشار:94/1/18
  بازپرس  شعبه 204 دادسراى عمومى  مشهد 

آگهى  احضار متهم 
 در پرونده كالســه  205/931714 ب  آقاى  دانيال دادجو  فرزند  محمد اســماعيل          به اتهام  مال غير  
(ســه دانگ ســرقفلى  يك باب مغازه  به مساحت  تقريبى  20/39 متر مربع  در  طبقه سوم  الماس شرق  )    تحت  
تعقيب  مى باشد   به واسطه معلوم  نبودن محل اقامت  نامبرده  و به تجويز  ماده 115 قانون آئين  دادرسى  دادگاه 
هاى عمومى  و انقالب  در امور كيفرى  مراتب در  روزنامه  آگهى نامبرده مكلف است ظرف مدت سى  روز در  شعبه 
204 بازپرسى  دادسراى عمومى و انقالب مشهد  حاضر  و از اتهام انتسابى  دفاع  نمايد در صورت عدم  حضور  در  

موعد مقرر رسيدگى  واتخاذ  تصميم  قانونى  خواهد شد.م الف:15789 تاريخ انتشار:94/1/18
 بازپرس  شعبه 205 دادسراى عمومى  و انقالب   مشهد  مقدس – احمد حليقى 

آگهى  احضار متهم 
 در پرونده كالسه  931880 خانم  مهناز على پور   فرزند -         به اتهام  تحصيل مال  مسروقه( گوشى 
همراه)      تحت  تعقيب  مى باشد   به واسطه معلوم  نبودن محل اقامت  نامبرده  و به تجويز  ماده 115 قانون 
آئين  دادرسى  دادگاه هاى عمومى  و انقالب  در امور كيفرى  مراتب در  روزنامه  آگهى نامبرده مكلف است ظرف 
مدت سى  روز در  شعبه 431 داديارى   دادسراى عمومى و انقالب مشهد  مجتمع  قضايى  شهيد بهشتى    واقع  
در مشــهد – بلوار وحدت  نبش وحدت  12  حاضر  و از اتهام انتســابى  دفاع  نمايد در صورت عدم  حضور  در  

موعد مقرر رسيدگى  واتخاذ  تصميم  قانونى  خواهد شد.م الف:1542915835 تاريخ انتشار:94/1/18
  بازپرس  شعبه 431دادسراى عمومى  مشهد 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306012004743هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  كاشمر  تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى   خانم زينت  زائرى   فرزند على  اكبر  بشــماره شناســنامه 989صادره ازكاشــمر  در 
ششــدانگ يكباب منزل به مســاحت  261/48  متر مربع  از پالك  فرعى از  3026 اصلى  واقع در بخش يك  
حومه خريدارى   از مالك  رسمى  خانم  منيره قوام  متولى  و مالكيت مشاعى متقاضى   محرز گرديده است .. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص 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: 5505 تاريخ انتشــار نوبت اول: 94/01/18تاريخ انتشــار 

نوبت دوم: 94/2/3
 على امينى - رئيس ثبت اسناد و امالك كاشمر

آگهى فقدان سند مالكيت
نظــر بــه اينكه  آقاى نادر  مه       به اســتناد دو برگ استشــهاديه گواهى   شــده منظم بــه تقاضاى كتبى 
جهت دريافت ســند مالكيت المثنى  نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده  و مدعى اســت ســند مالكيت  پلك 
51423 فرعى از  تجميعى  29630 الى  29635 فرعى  175 اصلى بخش  10 مشــهد  متعلق به وى ميباشــد   
به علت  اســباب كشــى   مفقود  گرديده اســت  با بررســى دفتر   معلوم شــد  مالكيت اوليه    ذيل 196742 
صفحه 131دفتر 1141 بنام اســداهللا  رنجبر  ثبت و ســند مالكيت چاپى  به شــماره  472950 صادرو تسليم 
شده   است  سپس  مع الواسطه  برابر  سند رسمى  67454-88/11/27 دفتر 77 مشهد به  آقاى نادر  مه 
منتقل  شــده . دفتر  امالك بيش از اين حكايتى ندارد.لذا به اســتناد  تبصره يك  ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبــت  ،  مراتــب يك نوبــت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نســبت به ملك مورد آگهى معاملــه اى انجام داده يا 
مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ،بايستى   ظرف مدت ده روز از تاريخ   انتشار  آگهى اعتراض  كتبى 
خود را  به پيوســت اصل  ســند مالكيت  يا ســند  معامله رسمى  به اين  اداره  تســليم نمايد  بديهى است  در 
صورت  عدم وصول اعتراض  در مهلت مقرر و يا وصول  اعتراض  بدون ارائه  ســند مالكيت  يا  ســند معامله  
رســمى نســبت  به  صدور  ســند مالكيت  المثنى  و تســليم ان  به متقاضى  اقدام خواهد شــد. برابر  صورت 
مجلــس  تفكيكــى 9237-35/3/25 بــه دو قطعه  تفكيك  كه براى  قطعه اول  ســند جداگانه صادر  گرديدم 

الف: 423 تاريخ  انتشار: 94/1/18
 محمد اسماعيل ذاكرى -  رئيس ثبت  اسناد و امالك  ناحيه دو مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
نظــر بــه اينكــه  آقاى على نجف پور         به اســتناد دو برگ استشــهاديه گواهى   شــده منظم به تقاضاى 
كتبى جهت دريافت ســند مالكيت المثنى  نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده  و مدعى اســت ششدانگ پالك 
13611 فرعــى از  182 اصلــى بخش  10 مشــهد  متعلق به وى ميباشــد   به علت  جابجايــى    مفقود  گرديده 
اســت  با بررســى دفتر   معلوم شــد  مالكيت اوليه    ذيل 54126صفحه 32دفتر 270 بنام آقاى  على ناجى  
افشــار    ثبت و ســند مالكيت چاپى  به شــماره  343664 و تســليم شــده   اســت و   مع الواسطه  برابر  سند  
32995-91/03/07 دفتر 88 مشــهد به آقاى  على نجف پور  منتقل  و برابر ســند  93/04/14-164932 
دفتر  25 مشــهد  در رهن بانك  ســامان قرار  گرفته اســت  . دفتر  امالك بيش از اين حكايتى ندارد.لذا به 
استناد  تبصره يك  ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  ،  مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نسبت 
به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد ،بايستى   ظرف مدت ده 
روز از تاريخ   انتشار  آگهى اعتراض  كتبى خود را  به پيوست اصل  سند مالكيت  يا سند  معامله رسمى  به اين  
اداره  تســليم نمايد  بديهى اســت  در صورت  عدم وصول اعتراض  در مهلت مقرر و يا وصول  اعتراض  بدون 
ارائه  ســند مالكيت  يا  ســند معامله  رسمى نســبت  به  صدور  سند مالكيت  المثنى  و تسليم ان  به متقاضى  
اقدام خواهد شد. برابر  صورت مجلس  تفكيكى 9237-35/3/25 به دو قطعه  تفكيك  كه براى  قطعه اول  

سند جداگانه صادر  گرديدم الف: 425 تاريخ  انتشار: 94/1/18
 محمد اسماعيل ذاكرى - رئيس ثبت  اسناد و امالك  ناحيه دو مشهد

اداره كل ثبت اسناد و امالك گيالن
آگهــى مــاده 3قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مواد 3-15-17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه اجرايى آن متقاضيان ذيل با ارائه اسناد و مدارك عادى و اسناد مشاعى 
درخواست صدور سند ماليكت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 1390/9/20 
مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده است لذا مراتب به 
اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصبه 15روز جهت عموم آگهى ميگردد بقراء زير: *قريه كوه بنه 
الهيجان سنگ اصلى 20 بخش 14 گيالن شماره فرعى زير:1-پالك فرعى 5027 مفروز از 95- آقاى سيد مهدى 
عطائى فرزند سيد رضا به ش ش 477 كدملى 1286447097 صادره از اصفهان –ششدانگ يكباب ساختمان 
به مســاحت 78/05 مترمربــع از مورد مالكيت عباس چــاى پز به اســتناد راى 139360318005003869 
مورخه 93/12/9 هيات ** قريه خالوباغ ســنگ اصلى 22بخش 14 گيالن به شــماره فرعى زير: 2-پالك فرعى 
1373 مفــروز از 43- اســماعيل ورزش نمــا فرزند محمد ابراهيــم به ش ش 57 كد ملــى 2721444387 
صــادره از الهيجــان –ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بــر يكباب خانه بــه مســاحت 249/52 مترمربع از 
مــورد مالكيت وراث محمد كريم بــه اســتناد راى 139360318005003910مورخه 1393/12/11 هيات 
*** قريه الكمه ســر الهيجان ســنگ اصلى 132 بخش 14 گيالن بشــماره هاى فرعى زير:3- پالك فرعى 973 
مفــروز از 215-رحمــت اله فقيه شــجاعى فرزند محمدعلى بــه ش ش 448كد ملــى 2738695671 صادره 
از آســتانه ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر بناى احداثى بمســاحت 296/68 مترمربع از مورد مالكيت 
نســقى حســين رهبر نژاد برابر راى 139360318005003883 مورخه 93/12/9 هيات -اين قطعه  جهت 
ادغــام با پالك فرعى 933 از اصلى 132 ميباشــد.4- پالك فرعى 974 مفــروز از 219- آقاى رحمت اله فقيه 
شجاعى فرزند محمدعلى به ش ش 448 كد ملى 2738695671 صادره از آستانه-ششدانگ يك قطعه زمين 
مشــتمل بر بناى احداثى بمســاحت 306/37 مترمربع از مورد مالكيت نســقى حســين رهبر نــژاد وبرابر راى 
139360318005003879 مورخــه 1393/12/9 هيات اين قطعه جهت ادغام با پالك فرعى 933 از اصلى 
132ميباشــد. **** قريه كورنده الهيجان ســنگ اصلى 183 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير: 5- پالك فرعى 
497 مفروز از 183 اصلى –رضا راستگو كورنده  فرزند حسين به ش ش44 كد ملى 2722452855 صادره 
از الهيجان –ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى بمساحت 3122/58 مترمربع از مورد مالكيت 
حســين راستگو كورنده برابر راى شــماره 139360318005003938 مورخه 1393/12/17 هيات لذا هر 
كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حــدود و مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشــته باشــد ميتواند از تاريخ اولين انتشار آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به ادراه ثبت اسناد الهيجان 
تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى آنرا به اداره متبوعه تحويل 
نمايد. در غيراينصورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند اقدام خواهد شد 
و صدور ســند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.تاريخ انتشــار نوبت اول: 1394/1/18 

تاريخ انتشار نوبت دوم:1394/2/1 
995  رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان- مهدى مرادى 

آگهى  احضار متهم 
 در پرونده كالسه  932003 آقاى  مهرداد اردكانى  فرزند على          به اتهام  خيانت در امانت      تحت  
تعقيب  مى باشــد   به واســطه معلوم  نبودن محل اقامت  نامبرده  و به تجويز  ماده 115 قانون آئين  دادرســى  
دادگاه هــاى عمومــى  و انقالب  در امور كيفرى  مراتب در  روزنامه  آگهى نامبرده مكلف اســت ظرف مدت ســى  
روز در  شــعبه 431 داديارى   دادســراى عمومى و انقالب مشــهد  مجتمع  قضايى  شــهيد بهشتى  مشهد  واقع  
در نبش وحدت  12  حاضر  و از اتهام انتســابى  دفاع  نمايد در صورت عدم  حضور  در  موعد مقرر رســيدگى  

واتخاذ  تصميم  قانونى  خواهد شد.م الف:15429 تاريخ انتشار:94/1/18
  بازپرس  شعبه 431دادسراى عمومى  مشهد 

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

برابر رأى شــماره 139360310016009994هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاى سيدحسن حسينى ف سيدعلى اصغر ش ش 5 صادره از محمودآباد در ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مســاحت 1024/10مترمربع در قســمتى از پالك 14 اصلى واقع در محمودآباد قريه سوراخ 
مازو خريدارى از مالك رسمى آقاى سيدعلى اصغر حسينى محرز 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 سندمالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول 94/1/18 نوبت دوم 94/2/2 مى باشد.م/الف74
 ابراهيم حسين زاده استخربيجار-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد

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

برابر رأى شــماره 139360310016010365هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى خانم الهه عليزاده ف رحمت اله ش ش 125 صادره از محمودآباد در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 150مترمربع در قسمتى از پالك 13 اصلى واقع در بخش 10 محمودآباد خريدارى از مالك 
رســمى آقاى رحمت اله يونســى محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور ســندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.تاريخ انتشار 

نوبت اول 94/1/18 نوبت دوم 94/2/2 مى باشد.م/الف68
 ابراهيم حسين زاده استخربيجار-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد

آگهى ابالغ وقت دادرســى و دادخواست و ضمائم به آقاى رضا محجوب آسيابر فرزند خانعلى-
خانم كافيه عيوضيان آسيابر فرزند صفرعلى 

كالســه پرونــده:930341 وقت رســيدگى:94/2/21 ســاعت 10 خواهان:بانك ملى اداره امور شــعب 
اســتان هرمزگان خوانــدگان: آقاى رضا محجوب آســيابر فرزنــد خانعلى-خانم كافيه عيوضيان آســيابر فرزند 
صفرعلى هردو فعال مجهول المكان خواهان دادخواســتى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت  رســيدگى 
به شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى رامسر ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان 
بودن خواندگان و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان ازتاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در 
وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رسانند. چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر شده و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى رامسر

آگهى مزايده نوبت اول فروش مال غيرمنقول
درخصــوص پرونده اجرايى 930095/ح1 موضوع محكوميت ورثه مرحوم اســماعيل اســدنژاد مبنى بر 
پرداخت مهريه به مبلغ 272,500,000 ريال به نرخ روز و پرداخت 5,615,000 ريال هزينه دادرســى در حق 
خانم هما قاســمى و پرداخت نيم عشــر اجرايى به مبلغ 500,000 ريال ، پالك ثبتى به شــماره 25/27/986 
اصلــى واقع در رامســر خيابان اســتاد مطهرى ابريشــم محلــه كوچه بحرى نبــش بحرى 1 پالك 6 به مســاحت 
327مترمربع مشــتمل بر بنايى احداثى به مســاحت 136مترمربع با قدمت ســاخت تقريبى 30 ســال و داراى 
امتيازات آب،برق و گاز معرفى كه از اين پالك 1/8 ســهم مشــاع از 10 سهم ششدانگ آن طبق اين مزايده به 
فروش مى رســد.جهت اطالع مابقى ســهم اين ملك به فروش رســيده و براى اين 1/8 سهم ، كارشناس قيمت 
پايــه مزايده را 270,000,000 ريال اعالم نموده اســت.مزايده روز پنج شــنبه 94/1/27  ســاعت 10 صبح 
برگزار مى گردد و متقاضيان بايد 10درصد وجه خريد را فى المجلس واريز و مابقى را يك ماه بعد واريز نمايند 

در غير اين صورت طبق قانون اجراى مدنى اقدام مى گردد.م/الف
شعبه اول دادگاه حقوقى رامسر

 
آگهى مزايده نوبت دوم

برابر احكام پرونده اجرايى 920097 شــعبه دوم دادگاه حقوقى رامســر له نرگس منصور كيايى و عليه 
آقاى هادى غنمى، محكوم عليه محكوم اســت به فروش يك قطعه زمين به مســاحت 1763مترمربع در رامســر 
ســادات شــهر اربه كله كه برابر نظريه هيأت كارشناســان به مبلغ دويســت و هشــتاد ميليــون تومان برآورد 
گرديده اســت طبق مواد 137و151 اجراى احكام در روز پنج شنبه 94/2/10 ساعت 10:30 در دفتر اجراى 
احكام مدنى شــعبه دوم دادگاه حقوقى مراجعه و ســپس در صورت تمايل به خريد آن در جلسه مزايده شركت 

نمايند.م/الف
شعبه دوم دادگاه حقوقى رامسر

دادنامه
پ كالسه: 930472 رأى دادگاه:بموجب كيفرخواست صادره از سوى دادسراى محترم تنكابن،آقاى مهدى 
مواليــى ف معصوم على اهل و ســاكن تهران فعال متوارى و فاقد مشــخضات ديگر متهم اســت به ســرقت يك 
دســتگاه گوشــى همراه جى ال ايكس متعلق به آقاى على اكبر نصيرى الموتــى در تاريخ 92/4/17 ، دادگاه با 
مالحظه اوراق و محتويات پرونده و شرح شكايت شاكى و گزارش مرجع ضابط و تحقيقات معموله و كيفرخواست 
صادره از دادسرا و مالحظه جوابيه استعالم به عمل آمده از شركت ايرانسل به شرح صفحه 6 پرونده كه مبين 
استفاده از گوشى سرقتى از سوى مالك سيم كارت به شماره تماس 93664851777 بوده و مالحظه تحقيقات 
به عمل آمده ازسوى مقام تحقيق محترم دادسرا كه به لحاظ عدم حضور شناسايى نشدن متهم از آدرس اعالمى 
به نتيجه خاصى نرسيده است و با عنايت به عدم حضور متهم در جلسه رسيدگى دادگاه با وصف ابالغ از طريق 
آگهــى در جرايد كثيراالنتشــار و عدم ارائه دفاع موثر بر رد شــكايت مطروحه شــاكى و اوضاع و احوال موجود 
بزهكارى ايشــان را محرز و مســلم تشــخيص داده ضمن انطباق عمل ارتكابى با مــواد 19-214-661 قانون 
مجازات اســالمى و رعايت ماده 217 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1378 حكم به محكوميت مشــاراليه 
به تحمل شــش ماه حبس تعزيرى و هفتاد و چهار ضربه شــالق تعزيرى و رد اصل مال مسروقه به مالباخته و در 
صــورت عدم وجود اصل مال به تحويل مثل يا قيمت مال مســروقه صادر و اعــالم مى نمايد. رأى صادره غيابى 
و ظرف مهلت ده روز ازتاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و ســپس با انقضاى مدت واخواهى ظرف مهلت 
بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان مازندران(سارى)مى باشد.م/الف3955
رييس شعبه 102 دادگاه جزايى تنكابن-عليزاده


