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آگهى مفقودى

كارت دانشــجويى بنــام آرزو زنگى فرزند عباس به شــماره دانشــجويى 9113518079 از دانشــگاه 
غيرانتفاعى حكيمان بجنورد مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

كارت دانشجويى بنام اسماعيل شاكرى فرزند ابراهيم به شماره دانشجويى 917771802 از دانشگاه 
پيام نور بجنورد مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

 
ســند مالكيــت و شناســنامه خودرو ســوارى پرايــد به شــماره موتور 01300568 و شــماره شاســى 
S 1412284655721 و شــماره پــالك 811 د 96  ايران 33 به نام مســعود شــفيعيان  مفقــود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است . گرمسار

چون شــركت كشت ودام قيام اصفهان بنز الكا 1921 مدل 63 به شماره انتظامى 13ايران-595ع84 
به شماره شاسى 5036719 و به شماره موتور 10041259 به علت فقدان سند تقاضاى صدور سند المثنى 
كرده اســت. لذا چنانچه هرگونه ادعايى در مورد ظرف مدت 15 روز از تاريخ نشــر آگهى با در دســت داشتن 

مدارك كافى به دفتر فروش شركت ايران خودرو ديزل واقع در كيلومتر 8 جاده ساوه مراجعه كنند. تبريز

كليه مدارك خودرو پژوپارس نقره اى مدل1381 به شماره شهربانى85ج115ايران78و شماره موتور 
22828112246 و شــماره بدنه0081811922 به نام اقاى حســن غالمعلى مفقود و از درجه اعتبارســاقط 

مى باشد. بهارستان

يــك فقره اصل پروانه  خروج موقت  به شــماره  كوتاژ 6003103 مــورخ 91/4/28 مربوط به  كاميون 
ولوو به شــماره  شــهربانى  32-143ع 29 تحت پوشــش  شــركت حمل و نقل بين المللى  سفيران  جهان راه  

مفقود گرديده  و از درجه اعتبار  ساقط  مى باشد.تاريخ انتشار:94/2/1 مشهد

اينجانب على شادى  به وكالت  از رجبعلى  بهروز  مالك خودرو سواري پژو 405 جى ال ايكس   به شماره 
83002030وشــماره موتــور 12482050206 به   شهرباني 383ى  88 ايران 32 و شماره بدنه  
علت فقدان سند كمپاني و برگ سبز تقاضاي رونوشت المثني اسنادمذكوررانموده ، لذاچنانچه هركس ادعايي 
درموردخودروي مذكورداردظرف مدت 10 روز به دفترحقوقي ســازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در 
پيكان شهرســاختمان ســمندمراجعه نمايد. بديهي اســت پس از انقضاي مهلت مذكورطبق ضوابط مقرراقدام 

خواهدشد. تاريخ انتشار:94/2/1-مشهد

اينجانبه ندا توكلى فرزند محمد به شماره ملى 4870105098 مالك خودروى سوارى سيستم پژو تيپ 
GLXI405 برنگ نقره اى- متاليك  مدل 1390 به شماره موتور12490252077 و شماره شاسى 

NAMM11CA3CR476217  به شــماره پالك 69-355 ل 23 بعلت فقدان اســناد فروش ( ســند 
كمپانى) تقاضاى رونوشــت المثنى ســند خودروى مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدى ادعايى در خصوص 
خود روى فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ايى ســارى واقع در كيلومتر6 جاده ســارى به نكا جنب 
شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

برگ سبز وانت پيكان مدل 1389شماره پالك 429 م 19 ايران 36 بنام حسين شاره فرزند نوروزعلى 
مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار

ســند كمپانــى موتورســيكلت تيزتــك كار مــدل 1391 شــماره پــالك 767-74851 شــماره موتــور 
156FMINCV2010153285 شــماره شاســى 125A9110256 بنام اســفنديار كاشــمرى فرزند مهدى 

مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار

مدرك فارغ التحصيلى سعيد ذاكريان ف حميد ش ش 2130015778 صادره از آمل در مقطع كاردانى 
رشــته عمران صادره از واحد دانشــگاهى آيت اله آملى با شــماره ف آ/120/271 مــورخ90/9/10 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد آيت اله 

آملى واحد سما به نشانى آمل – اباذر 21 تحويل دهد./نوبت دوم- سارى

كارت پايان خدمت به نام عباس كرمى ف محمدعلى متولد1357 ش ش 3 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مى باشد. سارى

چك بانك مسكن به شــماره ســريال 519/737973و515/737972و515/737971و737969/
515و515/737974و515/737975 و چك موسســه مولى الموحدين به شــماره سريال 151615و151

616و151617و151618و151619و151620و151621و867982 مفقــود گرديــده و فاقد اعتبار مى 
باشد. سارى

برگ سبز سوارى پرايد صبا (جى تى ايكس) مدل82 ش موتور00504520 شاسى 1412282962175 
Sشهربانى 82-467س76 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

شاســى  موتــور15090020928  ش  مــدل1390   206 آريــان  پــژو  ســوارى  ســبز  بــرگ 
NAAP41FD2BJ329003 شهربانى 72-656ل23 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كارت هوشمند راننده پايانه باربرى به شماره 2543071 متعلق به جعفر متوارى سوركى مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

پروانه ساختمانى به شماره 669م ر-88/12/6 به نام نادر آئين فرزند ظفر به شماره شناسنامه 55 و 
كدملى 4231398763 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

ســند كارخانــه خــودرو وانــت پيــكان 1600 به رنگ ســفيد شــيرى مــدل 1389 بــه شــماره موتور 
11489058993 و به شماره شاسى NAAA46AAXBG149141 به شماره انتظامى 15ايران- 684ق93 

به نام رضا حكيمى پور مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. تبريز

اينجانب خليل حســين پور چايكندى مالك خودرو به شــماره انتظامى 15ايران- 538ط57 و به شــماره 
موتور 11687078333  و به شــماره شاســى NAAB21AA39H0474707 به علت فقدان اسناد فروش 
تقاضاى رونوشــت المثنى اســناد مذكور را نموده اســت. لذا چنانچه هر كس ادعائى در مورد خودروى مذكور 
دارد ظــرف 10 روز بــه دفتر حقوقى شــركت ايران خودرو واقــع در كيلومتر 14 جــاده مخصوص تهران كرج 
شــهرك پيكانشــهر ســاختمان ســمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. تبريز

برگ ســبز (شناســنامه) خودرو سوارى پرايد سيســتم ســايپا تيپ SL131 رنگ نقره اى متاليك مدل 
1391 به شماره موتور 4835970 شماره شاسى NAS411100C1179996 و شماره پالك 55-229ج45 

به نام صفورا عبدى اندرابى مفقود گرديده و از دره اعتبار ساقط مى باشد. بندرعباس

كارت هوشــمند به شماره 2636167 خودرو كاميون كمپرسى سيستم بنز تيپ ال كا 36/1313 رنگ 
سبز زيتونى روغنى مدل 1364 به شماره موتور 33291110023362، شماره شاسى 35201114746615 

و شماره پالك 13- 235ع86 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بندرعباس

اصل شناســنامه خودرو سوارى سيســتم بنز تيپ سى 280 به شــماره موتور 27294731152968، 
شــماره شاســى WDDGF54X09F296607 و شــماره پالك 94- 611ط17 به نام ناصــر كريم پور فرزند 

محمدصديق مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بندرعباس

برگ سبز خودرو سوارى كيا اسپورتيج 2012 به شماره شهربانى 373ب64- ايران88 و شماره شاسى 
733209530 8120 و شــماره موتور 471740 به نام اكبر رحيمــى فرزند حبيب مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار

برگ سبز و سند كمپانى خودرو وانت نيسان مدل 1365 به شماره پالك: ايران16 – 871 ع 21 شماره 
موتور: 175339 شماره شاسى: 043083 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم 

برگ كمپانى خودرو ســوارى پژو روآ مدل 1385 به شــماره پالك: ايران 69 – 736 و 15 شماره موتور: 
11685027405 شماره شاسى: 15423432 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم 

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهــان: موقوفــه صدرالممالــك بــا توليــت آقايــان عليرضــا و عبداله صدرى بــا وكالت ســيد محمد 
حســينى در تاريــخ 1393/12/18 دادخواســتى به طرفيت اســماعيل براتــى و على، فــرخ و عبداله صدرى 
و فهيمــه، فريــده، فرخنده، فريبا و فاطمه همگى صدرى به شــرح خواســته اعتراض ثالث به دادنامه شــماره 
8909972512800804 – 1389/10/27 شــعبه هشــتم حقوقــى قــم و اعــالن بطــالن قــرارداد عــادى 
1386/8/14 به اين شــعبه تقديم كه به شــماره كالســه بايگانى 940015 ثبت و براى روز 1394/3/10 
ساعت 10 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده و با توجه مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان 
و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
آگهى مى شــود خوانده مذكور مى تواند جهت اعالم نشــانى و تحويل نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى دراين شعبه حضور بهم رسانند بديهى است در صورت 

عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد كرد.
منشى شعبه هشتم دادگاه عمومى حقوقى – هادى اشنوئى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: على قلى و نبى اله هر دو يوسفى خوانده: عبداله دليريان فرزند فرمان خواسته: اثبات مالكيت 
و الزام به تنظيم ســند رســمى در تاريخ 1394/1/30 خواهان على قلى و نبى اله هر دو يوسفى دادخواستى 
حقوقى به طرفيت خوانده عبداله دليريان به شــرح خواســته فوق الذكر به شــعبه 28 تقديم كه به شــماره 
67/28/94 ثبت و براى روز دوشنبه 1394/4/15 ساعت 8/30 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است 
و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت شوراء مستندا به ماده 73 قانون 
آئيــن دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــارآگهى ميگــردد خوانده مذكور ميتواند 
ازتاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و يا در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت عدم حضور،شوراغيابا 

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفترشوراى حل اختالف شعبه 28 مجتمع شماره 1 شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: هدايت اله عزتى خواندگان: 1- حبيب رضوان 2- اســماعيلى فرهنگ 3- محمد رضا شــاكرى 
4- حسين بيگدلى 5- احمد بيگدلى خواسته: تنفيذ بيع، اثبات مالكيت، الزام به تنظيم سند رسمى در تاريخ 
1394/1/30 خواهان فوق دادخواستى حقوقى به طرفيت خواندگان فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 27 
تقديم كه به شماره 1251 ثبت و براى روز چهارشنبه 1394/3/20 ساعت 8/30 صبح وقت رسيدگى تعيين 
گرديده اســت و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت شوراء مستندا 
به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــارآگهى ميگردد خوانده 
مذكور ميتواند ازتاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شورا 
مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت عدم 

حضور،شوراغيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 دفتر شعبه 27 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهــان: مهــدى عزيــزى خوانــده: حســن مشــكورى فرزنــد حيــدر خواســته: مطالبــه وجــه در تاريخ 
1393/12/11 خواهان مهدى عزيزى دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت خوانده حســن مشــكورى 
به شرح خواسته فوق به شعبه ششم تقديم كه به شماره 1157/6/93 ثبت و براى روز شنبه 1394/3/9 
ساعت 16/30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست 
خواهان وموافقت شــوراء مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــارآگهى ميگردد خوانده مذكور ميتواند ازتاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم به دفتر شــورا مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شعبه حضور بهم 

رساند. بديهى است در صورت عدم حضور،شوراغيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 دفتر شعبه 6 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان:عزيزى خوانده:سيد جمال اميرى خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1393/12/11 خواهان مهدى 
عزيزى دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت خوانده ســيد جمال اميرى به شرح خواسته فوق به شعبه 
ششم تقديم كه به شماره 1158/6/93 ثبت و براى روز شنبه 1394/3/9 ساعت 16 وقت رسيدگى تعيين 
گرديده اســت و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت شوراء مستندا 
به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــارآگهى ميگردد خوانده 
مذكور ميتواند ازتاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شورا 
مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت عدم 

حضور،شوراغيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 دفتر شعبه 6 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان:ســيد آمنه شــريفى خوانده: عباس شمس فرزند اسداله خواســته: استرداد پالك عين خودرو 
در تاريخ 1394/1/30 خواهان ســيده آينه شــريفى دادخواستى مبنى بر اســترداد پالك به طرفيت خوانده 
عباس شــمس به شــرح خواسته استرداد پالك يك دســتگاه خودرو پرايد به شــعبه 41 تقديم كه به شماره 
78/41/94 ثبت و براى روز 1394/3/10 ســاعت 10 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده است و با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت شوراء مســتندا به ماده 73 قانون آئين 
دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــارآگهى ميگردد خوانده مذكور ميتواند ازتاريخ 
نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و يا در وقت 
مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رســاند. بديهى اســت در صورت عدم حضور،شــوراغيابا 

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 دفتر شعبه 41 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى مرادعلى عظيمى فرزند پيوندشــاه داراى شناسنامه شماره 16013420034 به شرح دادخواست 
به كالســه 940126 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت 
كه شــادروان پيوندشــاه به شناسنامه شــماره OA613396 در تاريخ 1392/9/29 در اقامتگاه دائمى خود 
رافوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- مرادعلى عظيمى فرزند پيوند ش ش 
16013420034 نسبت با متوفى فرزند 2- مرضيه مرادى فرزند پيوند ش ش 160145600356 نسبت 
با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى 
اعتراضــى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظــرف يك ماه به دادگاه 

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

آگهى هاى نوبتى سه ماهه چهارم سال 93 حوزه ثبتى جيرفت 
بنا به دســتور ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالك و مواد 59 و 64 آئين نامه قانون ثبت اســناد و امالك 
، امــالك مجهــول المالــك و يا از قلم افتاده از بخــش هاى 34 و 45 كرمان حوزه ثبتى جيرفت كه در ســه ماهه 
چهارم سال 93 ( دى  وبهمن و اسفند ) تقاضاى ثبت شده است بترتيب بخش و شماره پالك و محل وقوع ملك 

به شرح ذيل آگهى مى شود . 
از قطعه 6واقع در بخش 34 كرمان 

پالك 2179 – اصلى آقايان خالقداد ميرشكارى و موسى ميرشكارى و گلستان ميرشكارى بالسويه موازى 
ششدانگ يك قطعه زمين زراعى به مساحت 2788 متر مربع واقع در اراضى پاسبز صولوئيه دهستان گرمسار 

عنبر آباد 
پالك 2180 – اصلى آقايان خالقداد ميرشكارى و موسى ميرشكارى و گلستان ميرشكارى بالسويه موازى 
ششدانگ يك قطعه باغ و زمين زراعى به مساحت 14151 متر مربع واقع در اراضى پاسبز صولوئيه دهستان 

گرمسار عنبر آباد 
پالك 2181 – اصلى آقايان خالقداد ميرشكارى و موسى ميرشكارى و گلستان ميرشكارى بالسويه موازى 
ششدانگ يك قطعه باغ مشتمل بر خانه مسكونى به مساحت 10975 متر مربع واقع در اراضى پاسبز صولوئيه 

دهستان گرمسار عنبر آباد 
پالك 2182 – اصلى آقايان خالقداد ميرشكارى و موسى ميرشكارى و گلستان ميرشكارى بالسويه موازى 
ششــدانگ يك باب اســتخر ذخيره آب به مســاحت 354 متر مربع واقع در اراضى پاســبز صولوئيه دهســتان 

گرمسار عنبر آباد
پالك 2183 – اصلى آقاى فردين مقصودى نســب ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر ســاختمان به 

مساحت 1770 متر مربع واقع در اراضى باغ سنجد كنارستان دلفارد جيرفت 
2184 – اصلى آقاى فردين مقصودى نسب ششدانگ يك قطعه باغ مركباتى به مساحت 3163/90 متر 

مربع واقع در اراضى باغ سنجد كنارستان دلفارد جيرفت 
از قطعه 2 واقع در بخش 45 كرمان 

پالك 2 فرعى از 357 – اصلى آقاى يعقوب بهرامى نيكخو موازى ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر 
ساختمان و نخيالت به مساحت 8279/8 متر مربع واقع در اراضى جنگل آباد كهن بلوك جيرفت 

پالك 3 فرعى از 357 – اصلى آقاى على بهرامى نيكخو موازى ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 3034 
متر مربع واقع در اراضى جنگل آباد كهن بلوك جيرفت 

پالك 4 فرعى از 357 – اصلى آقاى على بهرامى نيكخو موازى ششدانگ يك قطعه باغ نخيالتى و مركباتى 
به مساحت  7375/5 متر مربع واقع در اراضى كهن بلوك جيرفت 

پــالك 938 فرعــى از 549 – اصلى آقاى ماشــاءاله عليزاده باب كيكى ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 
109/05 متر مربع واقع در اراضى كلرود جيرفت 

پالك 939 فرعى از 549 – اصلى خانم اشــرف خيام راينى ششــدانگ يك باب خانه به مساحت492/92 
متر مربع واقع در اراضى كلرود جيرفت 

پالك 954 فرعى از 549 – اصلى آقايان عزت اله رفيعى نژاد ششدانگ زمين مشتمل بر خانه به مساحت 
649/16 متر مربع واقع در اراضى كلرود جيرفت 

پالك 955 فرعى از549 – اصلى آقاى عيســى ســاالرى ششــدانگ يــك قطعه زمين مشــتمل بر خانه به 
مساحت 453/73 متر مربع واقع در اراضى كلرود جيرفت 

پالك962 فرعى از 549- اصلى آقاى غالمرضا نقدى دو دران ششدانگ زمين مشتمل بر خانه به مساحت 
557/75 متر مربع واقع در اراضى كلرود جيرفت 

پالك 963 فرعى از 549 – اصلى آقاى رحمان ساالرى دوبنه ششدانگ يك باب خانه به مساحت 267/07 
متر مربع واقع در اراضى كلرود 

پالك 1154 فرعى از 577 – اصلى خانم فاطمه مقبلى ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 365/1 متر مربع واقع در اراضى زركوبى جيرفت 

پــالك 36 فرعــى از 582 – اصلــى آقــاى عليرضا پردلــى فتح آباد ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 
243/12 متر مربع واقع در اراضى خالق آباد جيرفت 

پــالك 37 فرعــى از 582 – اصلــى آقــاى عليرضا پردلى فتح آباد ششــدانگ يك قطعه زميــن محصور به 
مساحت 237/98 متر مربع واقع در اراضى خالق آباد جيرفت 

لذا باستناد ماده 16 قانون ثبت چنانچه شخص يا اشخاصى (حقيقى يا حقوقى ) نسبت به امالك ثبت شده 
در اين آگهى اعتراض داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار نوبت اول به مدت 90 روز اعتراض خود را كتبا 
به اين اداره تســليم و جهت تقديم دادخواســت به مرجع ذيصالح قضايى مراجعه نمايند . و چنانچه بين تقاضا 
كنندگان و ديگرى قبل از انتشار اين آگهى دعوى در جريان بوده ميتوانند گواهى دادگاه مبنى بر طرح دعوى به 

اين اداره تسليم در غير اين صورت حق آنها ساقط خواهد شد .
آگهى نوبتى و تحديدى 

از قطعه 5 واقع در بخش 34 كرمان  

پالك 105 فرعى از 574- اصلى موســى دولت كردستانى ششدانگ يكبابخانه به مساحت 326/62 متر 
مربع واقع در اراضى باب سواران ساردوئيه جيرفت 

عمليات تحديد حدود از تاريخ 94/3/4 در محل وقوع ملك شروع و بعمل خواهد آمد . 
از قطعه 6 واقع در بخش 34 كرمان 

پالك 1 فرعى از 1553 – اصلى آقاى محمود فرخى ششدانگ يكباب خانه و باغچه سردسيرى به مساحت 
403/45 متر مربع واقع در اراضى درب كراء دلفارد جيرفت 

عمليات تحديد حدود از تاريخ 94/3/5 در محل وقوع ملك شروع و بعمل خواهد امد 
از قطعه 2 واقع در بخش 45 كرمان 

پالك 236 فرعى از 581 اصلى خانم مهديه سنجرى بنستانى ششدانگ يكباب خانه به مساحت 171/80 
متر مربع واقع در اراضى حسين آباد جيرفت 

 ضمنا تاكيد مى گردد به اشخاصى كه به ماهيت ملك معترض مى باشند ظرف مدت 90 روز و اشخاصى كه 
به حدود و حقوق ارتفاقى معترضند ظرف مدت 30 روز از تاريخ انتشــار آگهى مطابق ماده 86 آئين نامه قانون 

ثبت اعتراض خود را كتبا به واحد ثبتى تنظيم نمايند . 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/01 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/03/02

 جواد فاريابى ، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان جيرفت

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

برابر راى شماره 139360319008004955 هيات  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى امير مهدى مجيدى نژاد يزدى فرزند بهروز بشــماره شناســنامه 2164 صادره اززرند در يك باب مغازه به 
مســاحت 62/20 متر مربع پالك 140 فرعى از 6472 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند بلوار امام حســين 
(ع) خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد يزدان پناه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين اگهى 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف : 24
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/15

حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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

برابر راى شــماره 139360319008004026  هيات  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
مهدى غالمى نعيم آبادى فرزند حسين بشماره شناسنامه 1233 صادره اززرند در يك باب مغازه به مساحت 60/20 
متــر مربع پــالك 2 فرعى از 5997 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان ســردار جنگل. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 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 : 25
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/15

حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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

برابر راى شــماره 139360319008002771 هيات  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
محمد قليزاده حسين آبادى فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 7 صادره اززرند در يك باب خانه به مساحت 231/45 
متر مربع پالك 2145 فرعى از 7566 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان مطهرى كوى 18 خريدارى از مالك 
رسمى خانم شمسى السادات حجازى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز اگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد – ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض – دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 28
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/15

حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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

برابر راى شــماره 139360319008005005 هيات  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
محسن قمشه ء زرندى فرزند قاسم بشماره شناسنامه 4834 صادره اززرند در يك باب مغازه به مساحت 25/35 
متر مربع پالك 4 فرعى از 5228 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان امام خيابان اســدآبادى خريدارى از 
مالك رســمى آقاى قاســم قمشه اى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز اگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد – ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض – دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 20
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/15

حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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

برابر راى شماره 139360319008005015 هيات  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى احمد نورالدينى شــاه آبادى فرزند غالمحســين  بشــماره شناســنامه 4 صادره از زرند در يك باب خانه به 
مســاحت 498/20 متــر مربع پالك 112 فرعــى از 7672 اصلى واقع در بخش 13 كرمــان زرند خيابان صياد 
شيرازى كوى 5 خريدارى از مالك رسمى آقاى امير ناصر امينيان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض – دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 30
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/15

حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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

برابر راى شماره 139360319008004906 هيات  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى رســول جوكار فرزند محمد بشــماره شناسنامه 1164صادره اززرند در يك باب خانه به مساحت 645 متر 
مربع پالك 101 فرعى از 1043 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند ريحانشــهر خيابان امام روبروى مســجد 
خريــدارى از مالك رســمى آقاى حاجى جماليزاده محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين اگهى 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف : 22
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/15

حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند
                              

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

برابر راى شماره 139360319008004729 هيات  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى محمد على عرب نژاد زرندى فرزند مسعود بشماره شناسنامه 3080038959 صادره اززرند در يك باب 
خانه به مساحت 339/30 متر مربع پالك 1611 فرعى از 2389 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 8 فرعى از 
2389 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند بلوار تختى كوى 13 خريدارى از مالك رسمى خانم سكينه اكبرنژاد 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شود در صورتى كه 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
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 : 22
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/15

حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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

برابر آرا صادره هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى شهرستان زرند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است 
لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند 

از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند .
259 فرعــى از 18768 اصلــى آقاى علــى ابراهيمى ســيريزى  فرزند عباس به شناســنامه 6 صادره از 
زرند ششــدانگ خانه به مســاحت 455/70متر مربع واقع در بخش 13 كرمان زرند يزدانشــهرخيابان فاطميه  

خريدارى از محمد حسن نظريان  
260 فرعــى از 18768 اصلــى آقاى عبــاس ابراهيمى ســيريزى  فرزند على به شناســنامه 9 صادره از 
زرند ششــدانگ خانه به مســاحت 779/60 متر مربع واقع در بخش 13 كرمان زرند يزدانشهر خيابان فاطميه  

خريدارى از محمد حسن نظريان 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم :1394/02/15

حسين توحيدى نيا ، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان زرند

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

برابر آرا صادره هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى شهرستان زرند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است 
لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند 

از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند .
1760 فرعــى از 2389 اصلــى آقاى عبدالكريم پور رنجبر حســن آبادى فرزند حســين به شناســنامه 7 
صادره از زرند ششدانگ خانه به مساحت 424/15 متر مربع واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان ابوذر كوى 

10 خريدارى از على سلطانى زاده مالك اوليه 
6 فرعى از 6292 اصلى آقاى مجيداهللا يارى جالل آبادى فرزند مهدى به شناســنامه 39 صادره از زرند 
ششــدانگ مغازه مشــتمل بر ســاختمان فوقانى به مســاحت 72/44 متر مربع واقع در بخش 13 كرمان زرند 

خيابان حجت خريدارى از مجتبى نظريان مالك اوليه 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم :1394/02/15

حسين توحيدى نيا ، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان زرند

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

برابر آرا صادره هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى شهرستان زرند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است 
لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند 

از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند .
22 فرعى از 221 اصلى آقاى سيد عبدالرحيم تهامى زرندى فرزند سيد موسى به شناسنامه 88 صادره 
از زرند ششدانگ ساختمان به مساحت 1374/70 متر مربع واقع در بخش 15 كرمان زرند روستاى دشتخاك 

خريدارى از فاطمه دوارى مالك اوليه 
23 فرعى از 221  اصلى آقاى سيد عبدالرحيم تهامى زرندى فرزند سيد موسى به شناسنامه 88 صادره 
از زرند ششــدانگ ساختمان به مســاحت 581/77 متر مربع واقع در بخش 15 كرمان زرند روستاى دشتخاك 

خريدارى از فاطمه دوارى مالك اوليه . م.الف: 27
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم :1394/02/15

حسين توحيدى نيا ، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان زرند

متن آگهى
حســب محتويات پرونده كالســه 92*359 اين شــعبه اتهام آقاى بهنام نوريان تحصيل مال مســروقه مى 
باشــد كه متوارى اســت لذا در اجراى ماده 115 از ق ا د ك به ايشــان ابالغ كه در مورخه 94/3/19 ســاعت 

8/30 صبح خود را به اين شعبه معرفى نمايد. م الف/303
مدير دفتر 105 دادگاه جزايى كرمانشاه

متن آگهى احضار متهم
مجتمع مركزى شهرستان كرمانشاه (شعب دادگاه) به موجب كيفرخواست شماره 9310438315110715 
در پرونده كالســه 9309988323701312 براى محســن عبدلى به اتهام توهين به اشــخاص عادى و تهديد 
تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1394/03/25 
ســاعت 09:00 تعيين گرديده اســت با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى 
مقــررات مواد 115و180 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امــور كيفرى مراتب يك نوبت 
منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف /298
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ  اخطاريه  تبادل  لوايح
 بدينوسيله  پيرو آگهى هاى  قبلى  به  آقاى  پوريا  حيدرى فرزند  حبيب اله   فعال مجهول المكان  ابالغ مى 
شود  در مورد دادخواست  آقاى محمد  نيك فرجام  فرزند  ابوالقاسم  به طرفيت شما  به خواسته  تجديد نظر  
از راى  شماره  930/0035 در كالسه پرونده  930286 صادره از  شعبه  49  دادگاه  عمومى  حقوقى  مشهد 
مقتضى اســت  هرگونه  پاســخى داريد  در مهلت قانونى  تا ده روز  پس از انتشــار  آگهى به  صورت كتبى  و در 
يك نسخه  به دفتر دادگاه  تقديم نمائيد  ضمنا  در صورت تمايل  نسخه ثانى  دادخواست  و ضمائم  تجديد  نظر 

خواهى  در دفتر  موجود  و مى توانيد  تحويل  بگيريد  .م الف: 0286 تاريخ انتشار: 94/2/1
مدير دفتر  شعبه  49 دادگاه  عمومى حقوقى  مشهد 

آگهى ابالغ  اجرائيه  كالسه: 9202255
بدينوسيله  به شركت اركيد  باف ( سهامى خاص) بشماره ثبت  12578 ثبت مشهد   مقيم مشهد  صياد 
شــيرازى  فاز تجارى  مرواريد  ســاختمان  اركيد  بدهكار  پرونده كالســه  9202255 كه برابر گزارش  مامور 
پست   آدرس شركت  شناخته  نگرديده  ايد ابالغ  مى گردد كه  برابر 131464و 131956 بين شما  و بانك 
ملت  مبلغ  221/321/870   ريال بدهكار  مى باشــيد  كه بر اثر  عدم پرداخت  وجه  بســتانكار  درخواســت  
صدور اجرائيه  نموده  پس از تشــريفات  قانونى  اجرائيه  صادر  و بكالســه  فوق  در اين اجراء مطرح مى باشــد 
لذا طبق  ماده 18و 19 آئين نامه  اجرائى  مفاد اســناد  رســمى  بشما ابالغ  مى گردد از تاريخ  انتشار اين اگهى  
كه تاريخ ابالغ  اجرائيه  محســوب اســت  فقط يك نوبت  در روزنامه  چاپ و منتشر مى گردد ظرف مدت  ده روز  
نســبت  به پرداخت  بدهى خود  اقدام  و در غير اينصورت  بدون انتشــار  آگهى ديگرى  عمليات  اجرائى  طبق 
مقررات  عليه شــما  تعقيب  خواهد شــد  ضمنا  مورد وثيقه  ششــدانگ  اعيان يكباب  منزل به  شماره  7786 
فرعى از  232 اصلى  اراضى الندشت  بخش 9 مشهد  و ششدانگ  يك واحد آپارتمان  واقع در طبقه   همكف  
قطعــه يــك  تفكيكى  مجزا شــده  از پالك  20268 فرعى از  باقيمانــده  2791 فرعى از  182 اصلى بخش 10 
مشــهد  بمســاحت  65/86 متر مربع  بانضمام  زير زمين  تجارى  بمســاحت  61/26 متر مربع  ميباشد .م الف: 

1663 تاريخ انتشار: 94/2/1
  محمد جوانمرد - رئيس  اداره ثبت اسناد و امالك  ناحيه يك مشهد 

آگهى ابالغ  اجرائيه  كالسه: 9202239
بدينوسيله  به شركت اركيد  باف ( سهامى خاص) بشماره ثبت  12578 ثبت مشهد   مقيم مشهد  بلوار 
وكيل آباد  ســرو 8  فاز تجارى  قطعه  20    پرونده كالســه  9202339 كه برابر گزارش  مامور پســت   آدرس 
شــركت  شــناخته  نگرديده  ايد ابالغ  مى گردد كه  برابر ســند رهنى 124796  بين شــما  و بانك ملت  مبلغ  
681/893/825   ريال  در  مورخ 1392/12/17 بر اثر  عدم پرداخت  وجه  بســتانكار  درخواســت  صدور 
اجرائيــه  نمــوده  پس از تشــريفات  قانونى  اجرائيه  صادر  و بكالســه  فوق  در اين اجراء مطرح مى باشــد لذا 
طبق  ماده 18و 19 آئين نامه  اجرائى  مفاد اســناد  رســمى  بشما ابالغ  مى گردد از تاريخ  انتشار اين اگهى  كه 
تاريخ ابالغ  اجرائيه  محســوب اســت  فقط يك نوبت  در روزنامه  چاپ و منتشــر مى گردد ظرف مدت  ده روز  
نســبت  به پرداخت  بدهى خود  اقدام  و در غير اينصورت  بدون انتشــار  آگهى ديگرى  عمليات  اجرائى  طبق 
مقررات  عليه شما  تعقيب  خواهد شد  ضمنا  مورد وثيقه  ششدانگ  يكدستگاه  آپارتمان طبقه اول  بانضمام  
تراس  مسقف  بمساحت  144/70 متر مربع  كه مساحت تراس  2 مترمربع  ميباشد  پالك  19458 فرعى از 
باقيمانده  1152 فرعى  از 182 اصلى واقع  در اراضى وكيل آباد  بخش ده  مشــهد ميباشــد .م الف: 1662 

تاريخ انتشار: 94/2/1
  محمد جوانمرد - رئيس  اداره ثبت اسناد و امالك  ناحيه يك 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 139360306003016755هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه  يك   
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد   ســرورى   فرزند     صفر على   بشــماره شناسنامه 592 صادره 
از مشهد  در يك باب خانه  و مغازه  به مساحت  189/90 متر مربع  پالك از  79 اصلى  واقع در بخش 9  ناحيه   
يك مفروز  و مجزى شده  از  پالك   از 79 اصلى واقع  در شهرك  امام حسين  - چهارراه  بهداشت   سمت راست  
خريدارى  از مالك رسمى  صفر على  سرورى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض �دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م 

الف: 15837تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/16تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/01/31
 محمد جوانمرد -  رئيس ثبت  اسناد  و امالك ناحيه  يك 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 139360306003015850هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشــهد ناحيه  
يك   تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على    ســرورى   فرزند     صفر على   بشــماره شناســنامه 4017 
صادره از مشهد  در يك باب خانه  و مغازه  به مساحت  203/01 متر مربع  پالك از  79 اصلى  واقع در بخش 
9  ناحيه   يك مفروز  و مجزى شــده  از  پالك   از 79 اصلى واقع  روســتاى اســماعيل آباد – چهار راه   بهداشت  
ســمت راســت  - اولين كوچه  سمت راست خريدارى  از مالك رســمى  آقاى  صفر على  سرورى  محرز گرديده 
اســت. لــذا به منظور اطالع عمــوم 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف: 15838تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/16تاريخ 

انتشار نوبت دوم : 94/01/31
 محمد جوانمرد -  رئيس ثبت  اسناد  و امالك ناحيه  يك 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 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

آگهى احضار متهم 
بدينوسيله  برابر  ماده 180  قانون آيين  دادرسى كيفرى  به بهاره عباسى  فرزند هادى  27 ساله   كه در 
پرونده  كالسه 109/932256 به اتهام دخالت  و تصرف  در اموال  توقيفى  موضوع شكايت  هادى جوانبخت    
تحت تعقيب اســت  ابالغ مى گردد  تا جهت دفاع  از اتهام انتســابى  خود در روز  دو شنبه  مورخ1394/1/24  
ســاعت 10/30 در شــعبه 109 دادگاه عمومى  جزايى مشــهد  مســتقر  در مجتمع قضايى   ثامن( حرم) حاضر  
و در غيــر اينصــورت  دادگاه به موضوع  رســيدگى  و حكم  مقتضى  صادر خواهد نمــود. م الف:14606 تاريخ 

انتشار:94/2/1
مدير دفتر  شعبه 109 دادگاه عمومى  جزايى 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 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

آگهى حصر وراثت
آقــاى قريب رضــا قنبرى ف يدا... به شــرح درخواســتى كه به شــماره14/94 اين شــورا ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان ميالد قنبرى ف غريب رضا ش ش 
2752 صادره از جويبار درتاريخ 94/1/6 در اقامتگاه دائمى خود شهرســتان ســارى بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-قريب رضا قنبرى  ش ش 979 ش م 659945555 پدر متوفى2-
سيد حوريه سادات سراجى ش ش 1888 ش م 5829255707 مادر متوفى3-زهرا ظاهرى جويبارى ش ش 
صفر ش م 5820041811 همســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه هفتم شوراى حل اختالف جويبار


