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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139360310016009821هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى اميرمحمد ذبيحى 
ف محمدرضا ش ش 5000115775 صادره از فريدونكنار در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مســاحت 
235/85مترمربع در قسمتى از پالك 14 اصلى واقع در بخش 10 محمودآباد خريدارى از مالك رسمى آقاى رضا ابراهيمى 
محرز گرديده اســت، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص 
نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول 94/1/17 نوبت دوم 94/2/1 مى باشد.م/الف57
 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 139360310016010001هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعــارض متقاضى آقاى رضا وطن 
خواهــى زعفرانــى ف محمدرحيــم ش ش 866 صادره از اصفهان در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
209/20مترمربع در قسمتى از پالك 73 فرعى از 45 اصلى واقع در بخش 10 ثبت محمودآباد كه متقاضى خود مالك رسمى 
مشاعى بوده محرز گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
صادر خواهد شد.حقوق ارتفاقى: به ميزان 12متر از حد نهايى بستر رودخانه در حد شرق در حريم نهر قرار دارد.تاريخ انتشار 

نوبت اول 94/1/17 نوبت دوم 94/2/1 مى باشد.م/الف52
 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 139360310003002190 هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بابلسرتصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى مهدى 
تقى نتاج كبوتردانى ف يوســف ش ش 12 در يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 345/88مترمربع پالك23 فرعى 
از 6 اصلى بخش 12 واقع در شــورك مالكيت مشــاعى 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 سندمالكيت 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 تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشــار نوبت اول94/2/1 نوبت دوم 94/2/17 

مى باشد.م/الف4
حميد روشن-رئيس ثبت اسناد وامالك بابلسر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139360310016010294هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى ابوالحسن ذبيحى ف 
غالمعلى ش ش 11 صادره از محمودآباد در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 193/76مترمربع در قسمتى 
از پــالك 14 اصلــى واقع در بخش 10 محمودآباد قريه ســوراخ مازو خريدارى از مالك رســمى آقاى على جان عليزاده  محرز 
گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ 

انتشار نوبت اول94/2/1 نوبت دوم 94/2/16 مى باشد.م/الف223
 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 139360310016009229هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك محمودآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى سعيد انتظارى 
ف قدمعلى ش ش 63 صادره از محمودآباد در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 123/38مترمربع در 
قسمتى از پالك 14 اصلى واقع در بخش 10 محمودآباد قريه سوراخ مازو خريدارى از مالك رسمى آقاى قاسم انتظارى  محرز 
گرديده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ 

انتشار نوبت اول94/2/1 نوبت دوم 94/2/16 مى باشد.م/الف234
 ابراهيم حسين زاده استخربيجار-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد

آگهى مزايده نوبت دوم
ميانــدرود مطابــق دادنامــه شــماره  اجرايــى مدنــى شــعبه اول دادگاه عمومــى  در پرونــده كالســه 920022 
9109971984100773-91/10/17 صــادره از شــعبه اول دادگاه عمومى ميانــدرود محكوم عليهما1-هادى رعيت2-

حســين نيك قامت3-خانــم اكرم برزگر به پرداخت مبلــغ 230,894,208 ريال در حق محكوم له بانك ملت اســتان و مبلغ 
2,920,000 ريال به عنوان نيم عشــر دولتى محكوم گرديده اســت محكوم عليه تاكنون نســبت به پرداخت ديون خود هيچ 
اقدامى ننموده اســت باتوجه به معرفى محكوم له ملك واقع در خيابان شــهداى اسرم قريه اسرم (بافت مسكونى) در قالب 
خانه سرا به مساحت حدود 400مترمربع ازجمله اعيانى هايى در سطح 1-يك باب بناى مسكونى تمام پيلوت با اسكلت بتنى 
در دوطبقه به مساحت 120مترمربع طبقه اول مسكونى طبقه دوم در شرف تكميل مى باشد2-يك باب بناى قديمى وياليى 
به مســاحت حدود 60 به قدمت حدود 15 ســال3- يك باب بناى وياليى قديمى به مساحت 50متر مربع به قدمت 15 سال 
بناهاى موجود هريك داراى اشــتراك آب و برق و گاز و تلفن مى باشــد توجه به نظريه كارشناسى منتخب دادگاه قيمت ملك 
1,650,000,000 ريال مى باشد و از طريق مزايده درتاريخ 94/2/24 روز پنج شنبه از ساعت 10 الى 11 صبح به فروش 
مى رســد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشــتر به دفتر شــعبه اول دادگاه مياندرود 
مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناسى فوق شروع و برنده آن كسى است كه باالترين قيمت را قبول كرده باشد از برنده 
مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يكماه ديگر دريافت خواهد شد . برنده بايد بقيه مبلغ را 
بصورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت سپرده توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد 

شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
شعبه اول دادگاه عمومى مياندرورد

 
آگهى مزايده نوبت دوم

به حكايت پرونده كالسه 930342 اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى سرخرود محكوم عليه آقاى ايرج رجب زاده ف  حسن 
محكوم اســت به پدراخت مبلغ 140,740,000 ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل در حق محكوم له 
آقاى رحمان ابراهيم نيا با وكالت آقاى روح اهللا براتى و نيز پرداخت بملغ 6,425,000 ريال به عنوان نيم عشــر  در حق صندوق 
دولت و با عنايت به عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم عليه نسبت به توقيف مال به شرح ذيل به نفع محكوم له اقدام گرديده  
پس از آن توسط كارشناس منتخب مورد ارزيابى قرار گرفته و مبلغ 750,000,000 ريال تعيين گرديده لذا نظر به انجام مراحل 
كارشناسى تمامى مال توقيفى از طريق مزايده درتاريخ 94/2/30 ساعت 10 الى 11 صبح در اجراى احكام دادگاه عمومى بخش 
سرخرود و در صورت نياز در محل مورد نظر به فروش مى رسد.متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ 
مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به دفتر اجرا مراجعه نمايند.مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايندبرنده مزايده خواهند شد و هم چنين 10درصد(ده درصد) مبلغ اعالمى آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون مذكور و مابقى 
آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شد و يك هفته پس از برگزارى مزايده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ 
پيشنهادى انتقال اموال صورت خواهد گرفت و چنانچه برنده مزايده باقيمانده بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده نپردازد 
سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. مشخصات مال: ملك به مساحت حدود سه هزارمترمربع در 
روستاى عبداهللا آباد بخش سرخ رود واقع مى باشد.حدود اربعه: شمال زمين كشاورزى(نهال كارى شده)جنوب زمين كشاورزى 
شرق خيابان و راه دسترسى و از غرب محدود به نهر وسپس ديواربلوكى به ارتفاع 60سانتيمتر متصل و محدود مى باشد. عرضه 
فوق مسطح،تاسيسات و خدمات زيربنايى نظير آب،برق و ... مى باشد لذا بررسى هاى الزم به عمل آمده و موارد مطروحه فوق و در نظر 
گرفتن ميزان مساحت عرصه موصوف(3000مترمربع)، موقعيت زمانى و مكانى آن ، كاربرى آن، قرارگيرى در خارج از بافت روستا و 
لحاظ قرار دادن جميع عوامل و پارامترهاى ذيمدخل در ارزيابى،ارزش فعلى ملك جمعا به ميزان 750,000,000 ريال(هفتصدوپنجاه 

ميليون ريال)تعيين و برآورد مى گردد.م/الف
اجراى احكام دادگاه عمومى سرخ رود

اخطاريه ماده 101 آيين نامه اجرا
بدينوســيله به آقاى هومن همدانى گلشــن به نشانى تنكابن روبه روى وادى كوچه ابريشم چهارراه آخر منزل شخصى 
ابالغ مى گردد طبق گزارش مورخ 93/11/26 كارشناس رسمى در پرونده كالسه 9200135 اجراى ثبت عباس آباد له بانك 
كشــاورزى عباس آباد عليه شــما  آقاى رضا همدانى گلشن ميزان 14900 سهم مشاع از 70688 سهم و 6950 سهم مشاع 
از 70688 سهم ششدانگ پالك ثبتى 3 فرعى از 173 اصلى واقع در پسبندبن ثبت عباس آباد ملكى شما مورد وثيقه سند 
رهنى شــماره 64409-83/10/28 دفتر 20 عباس آباد اســتان مازندران به مبلغ 6,082,500,000 ريال ارزيابى گرديده 
لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى اعتراض داريد اعتراض كتبى خود را ظرف مهلت 5 روز از تاريخ انتشار اين آگهى ضمن پرداخت ده 
ميليون ريال هزينه دستمزد كارشناس تجديدنظر حساب شماره 0105197878000 نزد بانك ملى به نام مركز كارشناسان 
رسمى دادگسترى استان مازندران به اجراى ثبت عباس آباد تسليم نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش 
بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. چنانچه مال مورد رهن توسط شما بيمه گرديده است 

بيمه نامه را ظرف مهلت پنج روز از تاريخ انتشار به اجراى ثبت عباس آباد ارائه نماييد.م/الف 4178
على اكبر گازر- معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك تنكابن

اخطاريه ماده 101 آيين نامه اجرا
بدينوسيله به آقاى رضا همدانى گلشن به نشانى تنكابن روبه روى وادى كوچه ابريشم چهارراه آخر منزل شخصى ابالغ 
مى گردد طبق گزارش مورخ 93/11/26 كارشــناس رســمى در پرونده كالســه 9200135 اجراى ثبت عباس آباد له بانك 
كشاورزى عباس آباد عليه شما  آقاى هومن همدانى گلشن ميزان 14900 سهم مشاع از 70688 سهم و 6950 سهم مشاع 
از 70688 سهم ششدانگ پالك ثبتى 3 فرعى از 173 اصلى واقع در پسبندبن ثبت عباس آباد ملكى شما مورد وثيقه سند 
رهنى شــماره 64409-83/10/28 دفتر 20 عباس آباد اســتان مازندران به مبلغ 6,082,500,000 ريال ارزيابى گرديده 
لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى اعتراض داريد اعتراض كتبى خود را ظرف مهلت 5 روز از تاريخ انتشار اين آگهى ضمن پرداخت ده 
ميليون ريال هزينه دستمزد كارشناس تجديدنظر حساب شماره 0105197878000 نزد بانك ملى به نام مركز كارشناسان 
رسمى دادگسترى استان مازندران به اجراى ثبت عباس آباد تسليم نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش 
بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. چنانچه مال مورد رهن توسط شما بيمه گرديده است 

بيمه نامه را ظرف مهلت پنج روز از تاريخ انتشار به اجراى ثبت عباس آباد ارائه نماييد.م/الف 4177
على اكبر گازر- معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك تنكابن

آگهى حصر وراثت
خانــم ربابه حســين اديبى ف محمدعلى به شــرح درخواســتى كه به شــماره42/94/ش/ح اين شــورا ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان سرور كافى آســتانه ف عابدين ش ش 3207 
صادره از آســتانه اشــرفيه درتاريخ 94/1/3 در اقامتگاه  دائمى خود شهرســتان عباس آباد  بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-اســماعيل ش ش 256 ت ت 49/3/10 پســرمتوفى2-ابراهيم ش ش 285 ت ت 
54/2/12 پســرمتوفى3- زى بنده ش ش 230 ت ت 45/7/4 دختر متوفى4- ربابه ش ش 241 ت ت 47/2/11 دختر 
متوفى5-معصومه ش ش 3 ت ت 61/1/4 دختر متوفى همگى حســين اديبى 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 اول شوراى حل اختالف عباس آباد

آگهى حصر وراثت
آقاى مســعود اســالمى ش ش 262 به شــرح دادخواســت به كالســه 93/117/ش از اين شــورا درخواست گواهى 
حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مولود راد ش ش214 درتاريــخ 93/12/17 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى(پسرمتوفى)2-منوچهر ش ش 173 صادره 
از تهران پسرمتوفى3-مهرداد ش ش 21993 صادره از سارى پسرمتوفى4-رقيه ش ش 3 صادره از بابل دختر متوفى5-
شهال ش ش 172 صادره از تهران دختر متوفى همگى اسالمى فرزند جمشيد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف 

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

آگهى حصر وراثت
خانم زينب كاظمى فيروزكوهى ش  ش427 به شرح دادخواست به كالسه 93/157/ش از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســن رســتمى بابلــى ش ش481 درتاريخ 93/9/6 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى(همســرمتوفى)2-

عبــاس ش ش 1067 پســرمتوفى3-خديجه ش ش 1566 دخترمتوفى4-نــدا ش ش 2080528548 دختــر متوفى 
همگى رستمى بابلى فرزند حسن صادره از سارى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا 

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

آگهى حصر وراثت
آقاى مســيح ســاالرفر ش ش 1361 به شــرح دادخواست به كالســه 118 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فاطمه واقفى ش ش503 درتاريخ 93/11/29 در اقامتگاه دائمى خود 
بدورد زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى با مشخصات فوق پسرمتوفى2-اسرافيل 
ســاالرفر ش ش 65 همســر متوفى3-ميثم ســاالرفر ش ش 1093 پسرمتوفى4-مهيار ســاالرفر ش ش 1401 پسر 
متوفــى، اينــك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيــت نامــه اى از متوفــى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه بــه دادگاه تقديم نمايــدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
شعبه ششم مجتمع شماره يك حوزه قضايى قائم شهر

آگهى ابالغ وقت دادرسى به آقاى قاسم رادجويان ف حبيب اله
خواهــان كامــران تقى زاده فيروزجايى دادخواســتى به طرفيت خوانده قاســم رادجويان به خواســته مطالبه وجه 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان بابل نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول دادگاه هاى عمومى(حقوقى) شهرستان 
بابل واقع در بابل ارجاع و به كالســه 9309981110100660 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن94/3/24 ســاعت 
9:30  تعيين شــده اســت . به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م/الف
شعبه اول دادگاه هاى عمومى(حقوقى) بابل

آگهى ابالغ وقت دادرسى به محمد هادى زاده و كلثوم هادى زاده ف رضا
خواهــان قاســمعلى قربان زاده ارمكى دادخواســتى به طرفيت خوانــدگان محمد هادى زاده و كلثــوم هادى زاده 
به خواســته مطالبه وجه چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان بابل نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه اول دادگاه 
هاى عمومى(حقوقى) شهرســتان بابل واقع در بابل ارجاع و به كالســه 9309981110100672 ثبت گرديده كه وقت 
رســيدگى آن94/3/27 ساعت 10:30  تعيين شده است . به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م/الف
شعبه اول دادگاه هاى عمومى(حقوقى) بابل

آگهى مزايده 
در پرونده كالســه 911211 اجرا محكوم عليه غالمعلى كاويانى به پرداخت 1/6 شتر ديه درحق عزيزاهللا كاويانى 
محكــوم گرديده لذا بنا به درخواســت شــاكى ، اموال محكوم عليه شــامل يــك قطعه زمين به مســاحت 2670 با حدود 
اربعــه شــمال بــه طول 32/5 وصل به كانال آب و راه عبور كشــاورزى وشــرق به طول 68متر وصل بــه كانال آب و راه 
عبــور كشــاورزى و از جنوب بــه طول 43متر وصل بــه راه عبور كشــاورزى و از غرب به طول74/5متــر وصل به زمين 
شــاليزارى عســكر جعفرى را جهت تامين آن توقيف و از طريق مزايده با حضور نماينده دادســتان تحت شــرايط زير به 
فروش مى رساند مى باشد.1-قيمت كارشناسى شده هرمتر به مبلغ 80,000 ريال جمعا به مبلغ 213,600,000 ريال 
مى باشــد.2-مزايده از مبلغ ارزيابى شــده كارشناسى پايه شروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده 
مزايده محســوب و مبلغ ده درصد قيمت پيشــنهادى فى المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى آن ظرف يك ماه پس از 
فروش وصول مى گردد در غير اين صورت مبلغ واريزى 10درصد به حساب دادگسترى منظور خواهد شد3-مال مورد 
مزايده مفروز است و در اجاره غير نمى باشد و سابقه ثبتى ندارد در ضمن كل ملك توقيفى به فروش مى رسد3-موعد 
و زمان فروش 94/2/29 ساعت 11 صبح در دفتر اجراى احكام  كيفرى دادسراى جويبار مى باشد. آدرس زمين زراعى: 

جويبار روستاى پايين زرين كال .م/الف
دادستان دادسراى عمومى و انقالب جويبار-شعبان نيا

دادنامه
پ كالسه 990689 ش دادنامه :9409971920800005 رأى دادگاه: بموجب كيفرخواست صادره از دادسراى 
عمومى و انقالب تنكابن آقاى مسعود گبرلو فرزند فغان على فعال متوارى و مجهول المكان و فاقد مشخصات ديگر به اتهام 
مباشــرت در ســرقت گردن بند طال ، عينك و گوشى سونى اريكســون از آقاى ميثم سعيدى ف خليل تحت تعقيب كيفرى 
قرار گرفته اســت دادگاه با مالحطه اورا ق و محتويات پرونده و شــرح شكايت شاكى و گزارش پليس ضابط و عدم حضور 
متهم با وصف ابالغ از جرايد كثيراالنتشار و اين كه اقدامات پليسى و قضايى جهت شناسايى و دستگيرى ايشان منتج به  
نتيجه مفيد نگشته و جوابيه استعالم به عمل آمده از شركت ايرانسل كه مدلل بر بكارگيرى گوشى سرقتى ازسوى متهم 
فوق با استفاده از شماره همراه 09304125855 بوده و عدم ارائه دفاع موثر از سوى متهم جهت رفع اتهام از خود و 
اين كه با وصف ابالغ از شركت در جلسه امتناع نموده و با عنايت به مفاد كيفرخواست دادسرا و اوضاع و احوال و قرائن 
و امارات مضبوط در پرونده بزهكارى ايشــان را محرز و مســلم تشــخيص داده مســتندا به مواد 19و218و214 قانون 
مجازات اســالمى مصوب 1392 و انطباق بزه انتســابى با ماده 665و667 قانون فــوق از مبحث تعزيرات مصوب 1375 
نامبرده را عالوره بر رد عين و در صورت فقدان عين بر رد مثل يا قيمت مال مسروقه به تحمل يك سال حبس تعزيرى 
محكوم مى نمايد. رأى صادره غيابى وظرف مهلت ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى دراين شــعبه وســپس ظرف بيست 

روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان مازندران (سارى)مى باشد.م/الف4179
رييس شعبه 102 دادگاه جزايى تنكابن-عليزاده

دادنامه
پ كالســه 930688 ش دادنامــه :9409971920800004 رأى دادگاه: درخصــوص اتهام آقايــان امين بهزادى و 
محمدرضا ريحانى فعال متوارى و مجهول المكان داير بر مشاركت در كالهبردارى اينترنتى با برداشت وجه از حساب عابر بانك 
آقاى شجاع الدين دميرچى به مبلغ چهارميليون ريال دادگاه با مالحظه اوراق و محتويات پرونده وشرح اظهارات شاكى در جلسه 
رســيدگى مورخ 94/1/9 مبنى بر عدم تمايل به پيگيرى و تقاضاى ايشــان به مختومه گشتن پرونده به لحاظ عدم شناسايى 
هويت دقيق متهمان و عدم دسترسى به ايشان و نحوه بيان شكايت از سوى نامبرده به لحاظ عدم حصول قناعت قضايى وتوجها 
به فقد داليل مثبته بر وقوع بزه انتسابى و عدم احراز وقوع بزه موضوع كيفرخواست مستندا به بند الف از ماده 177 قاون 
آيين دادرسى كيفرى مصوب 1378 رأى به منع تعقيب متهمان فوق از بزه انتسابى صادر و اعالم مى نمايد.رأى صادره حضورى 

و ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان مازندران (سارى)مى باشد.م/الف4180
رييس شعبه 102 دادگاه جزايى تنكابن-عليزاده

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به رضا جعفرى زرج آباد(دادخواست و ضمائم)
بدينوســيله بــه آقاى رضا جعفرى زرج آباد ف علــى فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد بانك توســعه تعاون تنكابن 
دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت شما تقديم و پس از ارجاع به اين شعبه به كالسه 930805/ح2 ثبت و 
مطرح رسيدگى قرار گرفته و براى روز يكشنبه 94/7/12 ساعت 10:30 وقت رسيدگى تعيين شده است لذا در وقت 
مقرر فوق حاضر يا اليحه ارســال يا وكيل خود را معرفى نماييد در غير اين صورت دادگاه غيابا رســيدگى و رأى مقتضى 
صادر خواهد نمود. چنانچه به نســخه ثانى دادخواســت نياز داريد قبل از حلول وقت به دفتر شــعبه مراجعه و با اعالم 

آدرس و دادن رسيد آن را دريافت نماييد.م/الف4183
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى تنكابن-سمائى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به فرشيد فرومند ف مسعود
بدينوسيله به آقاى فرشيد فرومند فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد هادى احمدى ف عزت اله دادخواستى به خواسته 
اعتراض ثالث در پرونده اجرايى 930217 و.. به طرفيت شما و هاله ملك زاده مقدرى تقديم و پس از ارجاع به اين شعبه 
به كالسه 930797 ثبت و مطرح رسيدگى قرار گرفته و براى روز سه شنبه 94/3/19 ساعت 8:30 وقت رسيدگى تعيين 
شده است لذا در وقت مقرر فوق حاضر يا اليحه ارسال يا وكيل خود را معرفى نماييد در غير اين صورت دادگاه غيابا رسيدگى 
و رأى مقتضى صادر خواهد نمود. چنانچه به نسخه ثانى دادخواست نياز داريد قبل از حلول وقت به دفتر شعبه مراجعه و با 

اعالم آدرس و دادن رسيد آن را دريافت نماييد.م/الف4184
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى تنكابن-سمائى

آگهى احضار متهم(مربوط به دادسرا و نيز دادگاه در فرض عدم وجود كيفرخواست)
در پرونده كالســه 9309981954200799 اين شــعبه حميد ســيفى به اتهام اخالل در نظم و آسايش عمومى و 
ضــرب و جرح عمدى با چاقوتحت تعقيب قرار گرفته اســت . با عنايت به مجهــول المكان بودن متهم و در اجراى مقررات 
مــاده 115 قانــون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور كيفرى بــه نامبرده ابالغ مى گــردد تا در موعد 
مقرر(سى روز پس از انتشار اين آگهى ) جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد . بديهى است در صورت 

عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م/الف
 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب عباس آباد

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 921067 اين بازپرسى زهره عليخانى متهم است به اتهام سرقت به شكايت  آقاى حيدر سليمى 
كــه تحــت تعقيب بوده و با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهــم در اجراى مواد 115 و 180 قانون 
آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى 
ظرف مهلت يك ماه از تاريخ انتشــار در اين بازپرســى حاضر گردد . بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م/الف
شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب عباس آباد

راى شورا
درشماره پرونده 91/109 شعبه سيزدهم شوراى حل اختالف گنبدكاووس درخصوص دادخواست تقديمى  موسسه 
قرض الحســنه مهر بســيجيان با وكالت على مهرى به طرفيــت آقايان1-ابراهيم ابراهيم پور فرزند ميكائيل 2-اســماعيل 
اســماعيلى زاده فرزند رمضان به خواســته مطالبه وجه به مبلغ هيجده ميليون و دويســت و پنجاه هزار و دويســت ريال به 
اســتناد يك فقره چك به شــماره 920470 مورخه 91/03/11 بانك كشاورزى با عنايت به محتويات پرونده ازجمله صدور 
گواهى عدم پرداخت ازسوى بانك محال عليه و وجود اصل چك دريد خواهان و امضاء خواندگان درذيل آن كه مصون از تعرض 
باقيمانده است و خواندگان دفاعى به عمل نياورده اند و دليلى بر پرداخت مافى الذمه خود به بى اعتبارى مستندات ابرازى 
خواهان ارائه ننموده اســت بنابراين دادگاه دعوى خواهان را وارد تشــخيص و مستندا به مواد 313 و 320 قانون تجارت و 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198 و515 و 522 از قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ هجده ميليون ودويست و پنجاه و نه هزار ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سى هزار ريال 
بابت هزينه هاى دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت يوم الوصول برابر شاخص تورم 
اعالمى از سوى بانك مركزى و حق الوكاله وكيل  برابر تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى دارد. راى صادره غيابى و ظرف 
مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراين شورا و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظرخواهى درمحاكم 

عمومى حقوقى شهرستان گنبدكاووس مى باشد.
حدادى- قاضى شعبه سيزدهم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

ابالغ برگ اجرائيه
به موجب دادنامه شــماره 202 مورخ 91/07/25 درپرونده به كالســه 13/91/108 شــعبه سيزده شوراى حل 
اختالف گنبد كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه 1-رحيم هالكوئى آدرس :گنبدخ آرش شــرقى كوچه سجاديه پالك42 
و2- نعيمه قزلجه مجهول المكان و3-عبدالناصر نازقليچى آدرس: گنبد دهســتان فجر روســتاى قوينلى گدايجه محكوم 
عليهمــا متضامنا محكومند به پرداخت مبلغ هجده ميليون ويكصدوچهل و چهار هزارريال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ ســى هزار ريال بابت هزينه دادرســى وپرداخت خســارت تاخير تاديه ازتاريخ تقديم دادخواســت 91/04/25 و 
پرداخت حق الوكاله وكيل برابر تعرفه درحق محكوم له موسســه قرض الحســنه مهر بسيجيان با وكالت على مهرى . راى 
صادره نسبت به خوانده اول ودوم غيابى و به خوانده رديف سوم حضورى است وصول هزينه اجرا به عهده دايره اجراى 
احكام مدنى دادگسترى گنبد مى باشد. اين اجرائيه يك نوبت آگهى مى گردد وده روز پس از ابالغ بموقع اجرا گذاشته 
مى شــود دراين صورت براى عمليات اجرايى ابالغ يا اخطاريه ديگرى به محكوم عليه الزم نيســت مگر اينكه محكوم عليه 

محل اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطالع دهد.
 مدير دفتر شعبه سيزدهم شوراى حل اختالف گنبدكاووس 

ابالغ اجرائيه
محكوم له:عبدالطيف صالحى فرزند االمان به نشــانى شهرســتان كالله خ فراغى 8 ســاختمان آرمين محكوم عليه: 
رضــا گرائيلى مشــك آبــادى مجهول المــكان.در پرونده شــماره بايگانى 930624 شــعبه هفتــم دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان گنبدكاووس به موجب درخواســت اجراى حكم مربوط به شــماره 9410091799000127 وشماره دادنامه 
9309971799000866 محكوم عليه محكوم است به پرداخت 1-مبلغ -/196/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
و 2-مبلغ -/6/060/000 ريال بابت هزينه دادرسى و3-خسارت تاخير تاديه ازتاريخ سررسيد چك ها تا زمان اجراى 
حكم براســاس شــاخص اعالمى بانك مركزى و4-مبلغ -/904/000/ 5 ريال بابت حق الوكاله وكيل درحق محكوم له و 
5- مبلــغ -/10/398/200 ريال نيز بابت نيم عشــر دولتى درحق صندوق دولت جمهورى اســالمى ايران. راى صادره 

غيابى است. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجراييه ظرف مدت 10 روز مفاد آنرا به اجرا بگذارد.  
بردى چپرلى -مديردفتر شعبه هفتم  دادگاه عمومى ( حقوقى) شهرستان  گنبدكاووس

راى شورا
درپرونده شماره بايگانى 930374 شعبه 6 شوراى حل اختالف گنبدكاووس درخصوص دعوى خواهان آقاى محمد رضا 
عبدالعيان فرزند غالم حيدر به طرفيت خواندگان 1-احمد كلبعلى فرزند خداداد 2-ميالد اسماعيلى مبنى برصدور حكم به 
محكوميت خوانده رديف 2 به انتقال 6 دانگ سند رسمى يكدستگاه خودروى پرايد به شماره انتظامى982 ص 29 ايران 69 
مقوم به مبلغ سيصد و يكهزار تومان، با توجه به مندرجات پرونده امر ومالحظه مفاد دادخواست تقديمى خواهان و مستندات 
ابرازى وى، نظر به وقوع معامله فى مابين خواهان با خوانده رديف اول و اين كه به موجب پاسخ استعالم واصله از مرجع پليس 
راهور نيروى انتظامى شهرستان گنبد، سند مالكيت خودروى ما به النزاع بنام خوانده رديف اول اعالم شده و با عنايت به اين 
كه نامبرده درقبال دعوى خواهان و مستندات ابرازى وى، دفاع و ايراد موثرو مفيدى را بعمل نياورده است و اين كه درچنين 
مواردى از حيث مقررات قانونى وشرعى، عقودى كه بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين، وراث و قائم مقام قانونى آنها 
الزم االتباع مى باشد و در واقع عقود نه فقط متعاملين را به اجراى چيزى كه در آن تصريح شده، ملزم مى نمايد بلكه متعاملين 
بــه كليــه ى نتايجى كه به موجب، عرف وعادت و يا به موجب قانون از عقد حاصل مى شــود ملزم مى نمايد و اين كه درقضيه 
مانحن فيه، انتقال سند از لوازم عرفى بيع واقع شده مى باشد، بنابراين دعوى و خواسته ى مشروحه از ناحيه خواهان نسبت 
به خوانده رديف دوم وارد و ثابت تشــخيص و به اســتناد مواد 10 و219 و220 از قانون مدنى ومواد 199 و519 ازقانون 
آئين دادرسى مدنى مصوب سال79 حكم به الزام وى به حضوردريكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال ششدانگ سند رسمى 
يكدســتگاه خودروى مورد معامله با مشــخصات صدرالذكربابت اصل خواسته و پرداخت هزينه هاى دادرسى آن، له خواهان 
صادر و اعالم ميگردد ودرمورد دعوى خواهان به طرفيت خوانده رديف اول با توجه مراتب موصوف و به لحاظ عدم توجه دعوى 
نسبت به خوانده مذكور، به استناد بند4 ازماده 84 قانون آئين دادرسى مدنى مصوب سال 79، قرار رد دعوى خواهان صادر 
واعالم ميگردد، راى صادره نســبت به خوانده رديف اول حضورى بوده و ظرف مدت بيســت روز ازتاريخ ابالغ قابل اعتراض 
درمحاكم حقوقى گنبد مى باشــد ونســبت به خوانده رديف دوم  نيز غيابى بوده وظرف مدت بيســت روز ازتاريخ ابالغ قابل 

واخواهى دراين شورا خواهد بود. 
حيدرنژاد- قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1394
آگهى نوبتى ســه ماهه اول ســال 1394  ثبت اسناد وامالك راميان باســتناد ماده 12 قانون و مادتين 52 و 59 آئين 
نامه قانون مذكور اسامى  اشخاص كه در درحوزه ثبتى شهرستان راميان درسه ماهه اول سال 1394 از آنان پذيرش ثبت 
بعمل آمده و يا به دستور آراء صادره هيئت نظارت يا به اختيارات تفويضى مى بايست تجديد آگهى شود به شرح ذيل آگهى 

مى گردد.
بخش 8 ثبت راميان

32/220/1-اصلى آقاى ابوالقاسم حبيبيان فرزند على اصغر نسبت به 2/5 سهم مشاع از5 سهم  مشاع از10سهم 
ششدانگ و آقاى سيدعلى اكبر حسينى فرزند سيد ايوب نسبت به 2/5 سهم مشاع از5 سهم مشاع از10سهم ششدانگ يك 

قطعه زمين كه بصورت يك واحد مرغدارى درآمده به مساحت 4503 مترمربع واقع در اراضى قريه پاقلعه. 
مراتب جهت اطالع عمومى آگهى مى گردد تا هرگاه  شخص يا  اشخاصى نسبت به پالك هاى باال اعتراض دارند مى توانند 
از تاريخ انتشــار نوبت اول بمدت ( 90 روز) مطابق ماده 16 – قانون ثبت اعتراض خود را مســتقيما به اين اداره  تســليم و 
برابرتبصره 2 ماده واحده معترض مى بايستى ظرف مدت يك ماه (30روز) ازتاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست 
به مرجع ذيصالح قضائى اقدام  و گواهى مبنى بر تقديم دادخواست را به اين اداره تسليم  نمايد درغيراين صورت عمليات 

ثبتى ادامه خواهد يافت. ضمنا حقوق ارتفاقى پالك باال موقع تحديد حدود مشخص مى شود.  م- الف: 8024
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/1 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/03/01 
بهمن سارلى- رييس اداره ثبت اسناد و امالك راميان

متن آگهى 
شاكى: عليرضا فتاحى شكايتى عليه وحيد خانه ساز به اتهام بى احتياطى در امر رانندگى منجر به ايراد صدمه بدنى 
غيرعمدى تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان كرمانشاه نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 111 دادگاه عمومى جزايى 
شهرستان كرمانشاه واقع در كرمانشاه- بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 9309988320000968 ثبت گرديده كه 
وقت رســيدگى آن 1394/03/10 و ساعت 11:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بوده خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/424
مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومى (جزايى) شهرستان كرمانشاه

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رسمى.برابر راى شــماره 139460318004000162-94/1/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى رودبار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانــم گلچيــن ملكى چره اى فرزند رضا على در: 1- ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر اعيان  به مســاحت 78/91 
مترمربع به پالك 1690  مجزى شــده از پالك 387 از ســنگ اصلى 19 بخش 20 گيالن. به آدرس واقع در رستم آباد- 
كلورز محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 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 نوبت اول: 94/02/1 تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/16 
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آگهى احضار متهم مجهول المكان
بدين وسيله به آقاى مصطفى نيكبخت فرزند على فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد حسب شكايت آقايان عليرضا 
مرزبان فرزند حســين و محمد مداح آزاد منجيرى فرزند على بر عليه شــما مبنى بر ايراد ضرب و جرح عمدى ، كه پرونده 
پس از ارجاع به اين شــعبه به كالســه 102/93/1629 ثبت گرديده اســت و مقيد به وقت رســيدگى 1394/2/30 
ســاعت 8/30 صبح مى باشــد مراتب بنا به دستور دادگاه در اجراى مواد 115 و 118 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومــى و انقــالب در امور كيفرى يك نوبت از طريق درج آگهى در روزنامه كثيراالنتشــار به شــما ابــالغ ميگردد تا براى 
رسيدگى و دفاع از اتهام منتسبه در وقت مقرر فوق با رارائه آدرس جديد خود در جلسه رسيدگى دادگاه حاضر شويد 

در صورت عدم حضور غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى اخذ خواهد شد.
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه عمومى (جزايى) دادگسترى شهرستان سبزوار

رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم صديقه محمد رضائى فررند محمد مهدى داراى شناســنامه شــماره 10623 به شــرح دادخواســت به كالسه 
940124 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شــادروان محمد 
مهدى محمد رضائى به شناســنامه شماره 725 در تاريخ 1394/1/10دراقامتگاه دائمى خود رافوت نموده است وورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- مســعود محمد رضائى فرزند محمدمهدى ش ش 13506 نســبت با متوفى 
فرزنــد 2- صديقــه محمد رضائى فرزند محمدمهدى ش ش 10623 نســبت با متوفى فرزند 3- ســميرا محمد رضائى 
فرزنــد محمدمهــدى ش ش 0016325788 نســبت با متوفى فرزند 4- ربابه پورشمســى بندرآباد فرزند ابوالقاســم 
ش  ش1216 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد 
تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه 

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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: زهرا خواجه خوانده: سيد محمود برقعى خواسته: تنفيذ بيع و اثبات مالكيت والزام به تنظيم سند رسمى 
در تاريخ 1394/1/30 خواهان فوق الذكر دادخواســتى حقوقى به طرفيت خوانده سيد محمود برقعى به شرح خواسته 
فوق الذكر به شــعبه 27 تقديم كه به شــماره 70/27/94 ثبت و براى روز ســه شــنبه 1394/3/19 ساعت 10 صبح 
وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست 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 است در صورت عدم حضور،شوراغيابا 

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

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

برابــر آراء صادره هيات/هيات هاى موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى گنبد كاووس تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده 
اســت. لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شــود درصورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند، مى 

توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت 30 روز اعتراض خود را به مراجع قضايى اعالم نمايند. 
1-آقاى اذان قليچ آق اركاكلى فرزندآباد اقا به شــماره شناســنامه 731 كالله وكد ملى 4869446677 
در ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت  197/15 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 
6001 فرعى از1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد روســتاى ارمى آباد انتهاى خيابان شــهيد معمى هالكو انتقالى 

ازمالك رسمى تاچ دردى عهدى 
2-آقاى عبدالرحمن آب چرفرزند حالت قلى به شماره شناسنامه 21579 گنبد وكد ملى 2030215228 
در ششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت  133/25 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 
8939 فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد انتهاى خيابان بهبودى كوچه هشت مترى شيرمحمد لى انتقالى 

ازمالك رسمى حق بردى كوچكى 
3-آقاى قوچ گلدى كســرقه فرزند كرند به شــماره شناســنامه 878 گنبد وكد ملى2031244302 در 
ششدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شده به مساحت839/90 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 5999 
فرعى از1-اصلى بخش10 واقع درگنبد روستاى ارمى آباد كوچه بالل انتقالى ازمالك رسمى ارازدردى عبدى 

4-آقاى بايرام بردى حاتمى فرزند بايرام قليچ  به شماره شناسنامه 278 گنبد وكد ملى2031146610 
درششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت1231/35 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 
4482 فرعى از1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد روســتاى ارمى آ باد كوچه خاتم االنبيا انتقالى ازمالك رســمى 

آق اويلى ميهن 
5-آقــاى مجيد حاتمى فرزند يگن دوردى به شــماره شناســنامه 3687 گنبد وكــد ملى2031130633 
در ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت462/10 مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى 
4482فرعــى از1-اصلــى بخش10 واقع درگنبد روســتاى ارمى آباد كوچه خاتم االنبيا انتقالى ازمالك رســمى 

آق اويلى ميهن
6-خانم لطيفه پشــمكى فرزند ارازمحمد به شــماره شناســنامه 29091 گنبد وكد ملى2030290440 
در ششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت 116/68 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 
4148فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد روســتاى نورآباد خيابان30 مترى وحدت غربى انتقالى ازمالك 

رسمى محمد مراد وحدى 
7-آقــاى عبدالــه كاكايى فرزنــد محمد به شــماره شناســنامه 1126 گنبــد وكد ملــى2030562165 
درششــدانگ يك قطعــه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت89/20 مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى 
6294 فرعــى از1-اصلــى بخش10 واقــع در گنبد خيابان ابونصرفارابى كوچه ششــم انتقالى ازمالك رســمى 

محمود محمودى وغفارثنايى نوده
8-آقــاى عباســعلى منصورى فرزند حســن به شــماره شناســنامه 8 راميــان وكد ملــى4879617784 
درششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت139/70متر مربع قســمتى ازپالك ثبتى 
17096فرعى از1-اصلى بخش10 واقع درگنبد خيابان سرابى خيابان اقبال الهورى فرعى دوم  انتقالى ازمحل 

مالكيت مشاعى متقاضى
9-آقاى دين محمد آق اركاكلى فرزند محمد به شــماره شناسنامه 1025 گنبد وكد ملى4869449641 
در ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت258/38 مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى 

4148 فرعى از1-اصلى بخش10 واقع درگنبد روستاى ارمى آباد خيابان توحيد انتقالى ازمحمد مراد وحدى 
10-آقاى جمشــيد ديده بان فرزند محمد به شــماره شناســنامه 455 گنبد وكد ملى2031018892 در 
ششــدانگ يــك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت  178/65متر مربع قســمتى ازپالك ثبتى 
13972فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد خيابان بالل حبشى انتقالى از آق اويلى–ابراهيم و اسماعيل 

شهرت هرسه قورچايى 
11-آقاى زلفعلى عليارى شالقونى فرزند اسمعلى  به شماره شناسنامه 7 سراب وكد ملى1652848398 
درششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت122/90متر مربع قســمتى ازپالك ثبتى 

4148 فرعى از1-اصلى بخش10 واقع درگنبد روستاى ارمى آباد خيابان توحيد انتقالى ازمحمد مراد وحدى
12-آقاى سليمان دولت خواه فرزند حاجى مراد به شماره شناسنامه 582 گنبد وكد ملى2030871761 
در ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت 197/25مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 
521 فرعــى از1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد روســتاى آق قايه محله پوالد اباد انتقالى ازتقى جاهد داشــلى 

برون 
13-آقاى گل محمد سرگزى تجا فرزند غالمعلى به شماره شناسنامه 466 زابل وكد ملى3670990135 
درششدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شده به مساحت 36/94 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى5103 

فرعى از1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد خيابان حافظ جنوبى انتقالى ازمحل مالكيت مشاعى متقاضى 
14-آقاى اســمعيل  قورچايى فرزند اركت به شــماره شناســنامه6 آزادشــهروكد ملــى6249859561 
درششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت 106/37متر مربع قســمتى ازپالك ثبتى 
7815 فرعــى از1-اصلــى بخش10 واقع درگنبد بلوارامام زاده خيابان ســيد جواد حســينى كوچه بن بســت 

انتقالى ازعلى اكبر جمال الدين 
15-خانم عزيزه خرمى فرزند انه ولى به شــماره شناســنامه 12088 گنبد وكد ملى2030120456 در 
ششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شده به مساحت196/70متر مربع قسمتى ازپالك ثبتى4340 

فرعى از 1-اصلى بخش10 واقع درگنبد روستاى پلى حاجى كوچه طيار انتقالى ازمحمد آنه محمد زاده 
16-آقاى عبدالرحمن ميرزا على فرزند مراد به شــماره شناسنامه 207 آق قال وكد ملى4979634168 
در ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت 147/24 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 
4114 فرعــى از1-اصلــى بخش 10 واقع درگنبد خيابان حافظ جنوبى كوچــه11 خريدارى ملك ازمحل مالكيت 

مشاعى
17 –آقــاى پلــى آق اتاباى فرزند اله دردى به شــماره شناســنامه 448 گنبد وكــد ملى2030779873 
درششــدانگ يــك قطعه زميــن كه در آن احداث بنا شــده بــه مســاحت 381 مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى 

2321فرعى از1-اصلى بخش10 واقع در گنبد روستاى پلى حاجى اانتقالى از آنه گلدى آق آتاباى
18-آقــاى ابراهيــم دوگونچى فرزند مراد به شــماره شناســنامه 509 گنبد وكد ملــى2030936014 
درششــدانگ يــك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت203/72مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى 

2321فرعى از1-اصلى بخش10 واقع در گنبد ابتداى روستاى پلى حاجى انتقالى از آنه گلدى آق آتاباى
19-خانــم زينب شــهركى فرزنــد احمد به شــماره شناســنامه2750 گنبــد وكد ملــى4888667519 
درششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت 100/39مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى 

9884 فرعى از1-اصلى بخش10 واقع درگنبد محله سيد آباد كوچه روح اله انتقالى از محمد آتابايى 
20-خانــم زهــرا جوينــى فرزند نصــرت به شــماره شناســنامه 653 گنبــد وكد ملــى2031723979 
درششــدانگ يــك قطعه زمين (كــه در آن احداث بنا شــده) به مســاحت150/25متر مربع قســمتى از پالك 
ثبتــى61 1-اصلــى بخش 9 واقع در گنبد شــهرك فرماندارى انتقالــى از آى محمد آق پــور قابوس و صاحبان 

اسناد اصالحات ارضى
21 -آقــاى نصــرت رضايــى شــيرازى فرزنــد محمدرضــا بــه شــماره شناســنامه 1363 گنبــد وكــد 
ملى2031651900 در ششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت 199/38مترمربع 
قســمتى از پــالك ثبتى 806 فرعى از 1-اصلــى و806 -اصلى بخش 10 واقع در گنبد خيابان وحدت شــرقى 

خريدارى ملك ازمحل مالكيت مشاعى
22-آقــاى محمــد بايلرى فرزند تانقربردى به شــماره شناســنامه 592 گنبد وكد ملــى2030731080 
درششــدانگ يــك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت181/13مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى 
2867فرعــى از1-اصلــى بخش 10 واقــع درگنبد ابتداى جاده داشــلى برون بعد از بيمارســتان پيامبر اعظم 

شهرك جهاد انتقالى ازشركت تعاونى مسكن كاركنان جهاد سازندگى گنبد (مالك رسمى مشاعى )
23-آقاى عبدالحميد آخوندى فرزند عبدالحى به شــماره شناسنامه 898 گنبد وكد ملى2031331981 
درششــدانگ يــك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت179/37مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى 
2867فرعــى از 1-اصلــى بخــش 10 واقع درگنبد ابتداى جاده داشــلى برون بعد از بيمارســتان پيامبر اعظم 

شهرك جهاد اانتقالى از شركت تعاونى مسكن كاركنان جهاد سازندگى گنبد (مالك رسمى مشاعى )
24-آقاى حســين جعفرى فرزند ابراهيم به شــماره شناســنامه2849 گنبد وكد ملــى2031689193 
درششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مساحت 125 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 161-

اصلى بخش9 واقع در گنبد شهرك فرماندارى كوچه سوم اانتقالى ازآقاى آقپور قابوس و اصالحات ارضى 
25-آقاى غالمرضا حقى فرزند حســينعلى  به شــماره شناســنامه21341 گنبد وكد ملى2030212849 
درششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت 176/09 مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى 
6012 فرعــى از 1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد محله ســيد آباد خيابان علوى كوچــه روح اله انتقالى از اراز 

آق آتاباى 
26-آقــاى يوســف آمــوت فرزنــد قربان بــه شــماره شناســنامه41 آق قال وكــد ملــى4979948332 
درششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت 106/61 مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى 

5002 فرعى از1-اصلى بخش10 واقع در گنبد روستاى گدم آباد خيابان محمد آلق انتقالى ازقولچرهمايونى
27-آقاى عبدالحى چابك فرزند ســيالب به شــماره شناســنامه 141 گرگان و كــد ملى6289263706 
درششدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شده به مساحت 221/83 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى4012 

فرعى از1-اصلى بخش10 واقع درگنبد روستاى پلى حاجى خيابان10 مترى انتقالى از آنه گلدى آق آتاباى 
28-خانــم ســليمه بايلرى فرزند ســيالب به شــماره شناســنامه484 گنبد و كد ملــى 2030780235 
درششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مساحت 100مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 2867 
فرعى از 1-اصلى بخش10 واقع در گنبد شهرك كارگران كوچه گلستان ششم انتقالى ازشركت تعاونى مسكن 

مشترك كارگران گنبد 
29-خانم سعيده سرشتى فرزند عبدالغفوربه شماره شناسنامه 16977 گنبد و كد ملى 2030169218 
درششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت 150/12مترمربع قســمتى از پالك ثبتى 

25024فرعى از1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد خيابان ياس كوچه بهاره انتقالى از اسماعيل حق بين
30-خانم مريم ازدغ فرزند مرد به شماره شناسنامه 797 گاليكش وكد ملى4889351736 درششدانگ 
يك قطعه زمين (احداث بنا شده) به مساحت163/85مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 8787 فرعى از1-اصلى 

بخش10 واقع در گنبد خيابان خالد نبى خيابان عدل انتقالى ازعلى محمد ترابى و محمد رعيتى 
31-خانم اناتاج خردمند فرزند محمد مراد به شــماره شناســنامه 126 گنبــد و كد ملى2030862320 
در ششــدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شــده) به مســاحت 253مترمربع قســمتى از پالك ثبتى819 فرعى 

از1-اصلى بخش10 واقع درگنبد خيابان سعدى شمالى انتقالى از مالنفس نفسى
32-خانم بى بى صفورا نيازى فرزند يوســف به شــماره شناســنامه770 گنبد و كد ملى2031508490 
درششدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شده) به مساحت 91مترمربع قسمتى از پالك ثبتى5010 فرعى از1-

اصلى بخش10 واقع درگنبد خيابان سعدى شمالى كوچه منصورى انتقالى از بهرام محمد آق آتاباى 
33-خانــم عايشــه بــى بــى هــوه چــى فرزنــد امــان محمــد  بــه شــماره شناســنامه 9 آزادشــهرو كد 
ملى6249844058 در ششــدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شــده) به مســاحت 125مترمربع قســمتى از 
پالك ثبتى161-اصلى بخش10 واقع در گنبد شهرك فرماندارى كوچه سوم بخش 9 انتقالى از آى محمد آقپور 

قابوس و صاحبان اسناد اصالحات ارضى 
34-آقــاى محمــد صدقــى عــرب عليــا فرزنــد صفــر بــه شــماره شناســنامه1357مراوه تپــه و كــد 
ملى5319675631 در ششــدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شــده) به مســاحت 217/69مترمربع قسمتى 
از پــالك ثبتــى 1/35591-اصلى بخش 10 واقع درگنبد خيابان گلشــن غربى خريــدارى ملك ازمحل مالكيت 

مشاعى 
35-خانم مريم بى بى شــيخ فرزند تاى قلى به شماره شناسنامه1051تركمن و كد ملى2239637791 
در ششدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شده) به مساحت114/90مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 1/4158-

اصلى بخش10 واقع درگنبد روستاى گدم آباد خيابان آزادى انتقالى از شاه قليچ قره باش 
36-آقاى موســى صابرى فرزندعلى اكبر به شــماره شناســنامه 11619گنبد و كد ملى2030115770 
درششدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شده) به مساحت 126/25مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى161-اصلى 

بخش9 واقع درگنبد شهرك فرماندارى انتقالى از آى محمد آق پورقابوس وصاحبان اسناد اصالحات ارضى
37-آقــاى مهــدى جبــارى فرزنــد قيــوم بــردى بــه شــماره شناســنامه2020258382گنبد و كــد 
ملى2020258382 در ششــدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شــده) به مســاحت137/90مترمربع قسمتى 
ازپالك ثبتى1/33352-اصلى بخش 10 واقع درگنبد خيابان امام خمينى شمالى كوچه ساحل انتقالى ازحاجيه 

بى بى ايگدرى 
38-آقاى جمال الدين رحيم زاده فرزند الياس به شماره شناسنامه1074گنبد وكد ملى2031750471 
درششدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شده) به مساحت 208مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 1/4714-اصلى 

بخش 10 واقع در گنبد روستاى گدم آباد خيابان آزادى هجدهم  خريدارى ازمحل مالكيت مشاعى 
39-آقاى موســى صابرى فرزند على اكبربه شــماره شناســنامه 11619گنبد وكد ملى2030115770 
درششدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شده) به مساحت 123/75مترمربع قسمتى از پالك ثبتى161-اصلى 

بخش 9 واقع درگنبد شهرك فرماندارى انتقالى از آى محمد آق پور قابوس وصاحبان اسناد اصالحات ارضى
40-آقاى على محمد فرمان بربرجى فرزند على اكبر به شماره شناسنامه 4 قوچان وكد ملى0872694127 
درششــدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شــده) به مســاحت 180/24مترمربع قســمتى از پالك ثبتى208/ 

1-اصلى بخش10 واقع درگنبد بلوارشهيد صياد شيرازى (جاده كمربندى ) انتقالى ازعلى مختارزاده 
41-آقــاى محمــد نقــى محرابيــان خــرق فرزنــد محمدرضــا بــه شــماره شناســنامه8046 گنبــد وكد 
ملى2030080152 در ششــدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شده) به مساحت 174/57مترمربع قسمتى از 
پــالك ثبتى1/1784-اصلــى بخش10 واقع درگنبد خيابان حافظ جنوبى كوچه 10 مترى انتقالى از آقايان حاجى 

قوشاق-محمد شير-حليم -امانلى شهرت همگى جعفرباى 
42-آقاى رجبعلى اســمعيلى فرزند حســن به شماره شناســنامه19274گنبد وكد ملى2030192155 
درششــدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شــده) به مساحت 125 مترمربع قســمتى از پالك ثبتى61 1-اصلى 

بخش9 واقع درگنبد شهرك فرماندارى انتقالى ازآقاى آى محمد آق پورقابوس
43-آقــاى قربانقلــى مهرانــى فرزنــد عثمان به شــماره شناســنامه6 گنبــد و كد ملــى2031815441 
درششــدانگ يك قطعه زمين به مســاحت 528/14 مترمربع قســمتى از پالك ثبتى1/4269-اصلى بخش10 

واقع درگنبد روستاى ارمى آباد خيابان معمى هالكو كوچه توحيد انتقالى از آقاى چناق اقا زيادى يلمه 
44-آقاى ســليمان نظرخانى فرزند رجب قلى به شــماره شناســنامه10گنبد و كــد ملى2031863185 
درششــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 173/12 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى1/15400-اصلى بخش10 

واقع درگنبد خيابان خالد نبى كوچه هشتم انتقالى ازمحل مالكيت مشاعى
45-آقاى على محمد فرمان بربرجى فرزند على اكبربه شماره شناسنامه 4 قوچان وكد ملى0872694127 
درششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 180/24 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى1/208-اصلى بخش10 واقع 

درگنبد بلوارشهيد صياد شيرازى(جاده كمربندى ) انتقالى ازعلى مختارزاده 
46-آقــاى محمــد نقــى محرابيــان خــرق فرزنــد محمــد رضا بــه شــماره شناســنامه8046 گنبــد وكد 
ملــى2030080152 در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن بــه مســاحت 174/57 مترمربــع قســمتى از پــالك 
ثبتى1/1784-اصلــى بخــش10 واقــع درگنبد  خيابــان حافظ جنوبى كوچــه10 مترى انتقالــى از آقايان حاجى 

قوشان- محمد شير–حليم–امانلى شهرت همگى جعفرباى 
47-خانم شاه بى بى پودينه پير فرزند جمشيد به شماره شناسنامه 863 زابل و كد ملى3670698337 
درششــدانگ يك قطعه زمين  به مســاحت 151/10 مترمربع از پالك 1/4906/13848- اصلى و يك قطعه 
زميــن به مســاحت 48/ 59 مترمربع از پــالك 1/4906/13849- اصلى بخش10 واقــع درگنبد خيابان فجر 
كوچه صاحب الزمان انتقالى از آقايان آق اويلى–اســماعيل–ابراهيم شــهرت همگى قورچايى (اين راى اصالحى 

است )
48-خانــم صغرا ســليمانى فرزند براتعلى به شــماره شناســنامه3680 گنبد وكد ملــى0871108127 
درششــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 125 مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى1/1576-اصلى بخش10 واقع 

درگنبد خيابان جهان آرا انتقالى از آقاى غالمرضا رضايى شيرازى
49-آقــاى حســن پيــروزى فرزند محمــد به شــماره شناســنامه292 گنبــد وكد ملــى2031534742 
درششــدانگ يك قطعه زمين به مســاحت 109/37 مترمربع قســمتى از پالك ثبتى1/7131-اصلى بخش10 

واقع درگنبد خيابان خيام جنوبى انتقالى از محل مالكيت مشاعى
50-آقــاى محمد دوردى كر فرزند حســن به شــماره شناســنامه543 آق قال و كد ملــى2269092661 
درششــدانگ يك قطعه زمين به مســاحت 105/95 مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى1/2052-اصلى بخش10 

واقع درگنبد خيابان30 مترى جرجان انتقالى از خانم عايشه ايمرى 
51-آقــاى جــواد عســكرى فرزند عبــاس به شــماره شناســنامه1100 گنبد وكد ملــى2031702173 
درششــدانگ يك قطعه زمين به مســاحت 103/10 مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى1/4238-اصلى بخش10 

واقع درگنبد محله سيد آباد خيابان علوى كوچه روح اله انتقالى از آقاى رجب دورى آق آتاباى 
52-آقاى مهران دالوندى فرزند على به شماره شناسنامه 16گنبد وكد ملى2219221946 درششدانگ 
يــك قطعه زمين به مســاحت 125مترمربع قســمتى ازپــالك ثبتى161-اصلى بخش 9 واقع در گنبد شــهرك 

فرماندارى انتقالى از آقاى آى محمد آق پورقابوس و صاحبان اسناد اصالحات ارضى 
53- آقاى محمد ترابى فرزند عبداله به شماره شناسنامه24380 گنبد وكد ملى2030243272 درششدانگ 
يك قطعه زمين به مساحت 108/65 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى1/1747-اصلى بخش10 واقع درگنبد خيابان 

طالقانى شرقى بخش 10 انتقالى ازمحل مالكيت مشاعى 
54-خانم سحر بدخشان فرزند نور نظربه شماره شناسنامه 908 گنبد و كد ملى2032115662 درششدانگ 
يك قطعه زمين (احداث بنا شــده) به مساحت 120/93مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى1/2010-اصلى بخش10 

واقع درگنبد انتهاى خيابان سعدى شمالى خيابان آزادى كوچه فرعى انتقالى از آقاى بهرام محمد آق آتاباى 
بديهى اســت درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد.  م-الف:8001
تاريخ انتشار نوبت اول 1394/01/18 
تاريخ انتشار نوبت دوم  1394/02/01

سرايلو - رييس اداره ثبت اسناد گنبد

آگهى مزايده   اموال غير منقول  پرونده اجرايى كالسه دستى  59/91و 9100078 سامانه اجرا 
 بدينوســيله به اطالع  عموم  مى رســاند  بانك كشــاورزى  شــعبه ســرخس   در اجراى  مفاد  سند رهنى  
شــماره  1245-85/12/13 دفتر خانه چهار ســرخس  اجرائيه  اى تحت  كالســه  فوق عليه: حسن خديش  به 
عنوان  بدهكار  و راهن  در قبال مبلغ  394/543/746 ريال صادر  نموده  كه پس از ابالغ  اجرائيه  در مورخ  
91/9/8  وپايان مهلت  مقرر در آئين نامه  اجراى مفاد  اســناد رســمى  الزم االجرا و قطعيت  ارزيابى بستانكار  
درخواست   مزايده مورد رهن را نموده  است  كه حدود و مشخصات  و توصيف  اجمالى  ملك به  شرح ذيل مى 
باشــد :  ششــدانگ اعيان  يكباب منزل مســكونى  داراى  پالك  فوق  باقيمانده  1920 فرعى از  1115 فرعى 
از  4 اصلى  واقع  در بخش 16 مشهد( سرخس) به آدرس سرخس  - خيابان  سى مترى  كشاورزى  - رويروى  
حســينيه عليميرزايى ها  - كوچه  12 مترى پالك  13 كه ذيل ثبت شــماره  2962 صفحه  251 دفتر 17 بنام 
حســن  خديش  ثبت و ســند  صادر گرديده  اســت  حدود  ملك عبارت است از  شــماال : بطول  10 متر درب و 
ديواريست  به خيابان  شرق : به طول  25 متر  ديوار  به ديوار  پالك باقيمانده  1115 فرعى از 4 اصلى  جنوبا: 
بطول 10 مترديوار  به ديوار  پالك 1114 فرعى از 4 اصلى  غربا  بطول هاى  25 متر  درب و ديواريســت   به 
خيابان ملك  مذكور  بصورت يكباب  منزل مســكونى  به مســاحت  250 متر مربع  و اعيان  222 متر مربع  كه 
در همكــف 180 متــر مربــع بنــا  در يك  طبقه و در زير زميــن  42 متر  مربع  با  بناى كلنگــى  و نماى آجر  گرى  
اســكلت  آجرى  و ســقف ها  طاق  ضربى  با قدمت حدود  20 ســال  و داراى  امتيازات  آ ب و برق و گاز و بلفن  
كه در مجموع توســط كارشناس  رسمى دادگســترى  به  مبلغ 1/500/000/000 ريال ( يك ميليارد و پانصد 
ميليون  ريال) ارزيابى گرديده  اســت  مزايده در روز  دوشــنبه مورخه  94/2/28 از ســاعت  9 صبح الى  12 
ظهر  در محل شعبه  اجراى ثبت  سرخس  از مبلغ  ارزيابى شروع  و به باالترين قيمت  پيشنهادى نقدا  واگذار 
مى گردد مبلغ حق االجراء و حق  الحراج  و بدهى هاى  آب و برق و گاز  اعم از حق انشــعاب  و يا حق اشــتراك  
و مصــرف  و نيــز بدهى هاى  مالياتى  و عوارض  شــهردارى  و غيره تا تاريخ  مزايــده  اعم  از اينكه اقم  قطعى  
آن معلوم  شــده  يا  نشــده  باشــد طبق  تبصره 6 ماده 121 آيين نامه  اجراى اســناد  رســمى بر عهده  برنده 
مزايده  مى باشد  و نيز در  صورت  وجود مازاد  وجوه پرداختى  بابت هزينه هاى  فوق از محل  مازاد  به برنده  
مزايده مســترد  خواهد شــد  و نيم عشر و حق مزايده  نقدا وصول  مى گردد ضمنا  چنانچه روز مزايده  تعطيل 
رســمى  گردد  مزايده روز ادارى  بعد از تعطيلى  در همان ســاعدت  و مكان  مقرر برگزار خواهد شــد .م الف: 

231 تاريخ انتشار:94/2/1
 حسين مهرجو -  رئيس ثبت اسناد و امالك  سرخس 

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1393 حوزه ثبتى سمنان
باســتناد ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالك مــاده 59 آيين نامه قانون ثبت مذكــور امالكى كه در حوزه 
شهرســتان ســمنان در سه ماهه چهارم سال 93 دى- بهمن- اســفند درخواست ثبت به عمل آمده جهت اطالع 
عموم و به ترتيب پالك و بخش بشــرح ذيل آگهى ميشــود. آگهى نوبتى بخــش 1- 1- پالك 5677/10 آقايان 
محمدباقر و عليرضا و ابوالفضل و علينقى و قدرت اله و فتح اله و خانمها سكينه خاتون و ساره خاتون و طاهره و 
زهرا و زينب شهرت همگى سعدالدين فرزندان ولى اله ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى به مساحت 703/77 
مترمربع 2- پالك 5677/11 خانم مريم ســعدالدين فرزند رحمت اله ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به 
مساحت 884/9 مترمربع- آگهى نوبتى بخش 5- 1- پالك 1484 خانم سكينه مهربان فرزند محمد ششدانگ 
يكقطعــه زمين بمســاحت 601/45 مترمربع واقع در بخش 5 ســمنان ســرخه/ لذا برابر مــاده 16 قانون ثبت 
اشخاصى كه به امالك آگهى شده فوق اعتراض دارند بايد اعتراضات خود را از تاريخ اولين روز انتشار به مدت 
90 روز به اداره ثبت تســليم و رســيد دريافت دارند و با توجه به ماده 17 قانون ثبت چنانچه بين متقاضيان 
ثبت و ديگران در دادگاه اقامه دعوى شــده باشــد گواهى دادگاه مبنى بر جريان دعوى را در موعد مقرر مذكور 
اخذ و ارائه نمايند و اال حق آنان ساقط خواهد شد. ضمنا در اجراى تبصره  دو قانون تعيين تكليف پرونده هاى 
معترض ثبتى مصوب 72/3/25 اعتراض به تقاضاهاى ثبت امالك فوق االشعار بايد توسط معترض ظرف مدت 
1 ماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع ثبتى با تقديم دادخواســت به مراجــع ذيصالح قضايى صورت پذيرد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 94/2/1- تاريخ انتشار نوبت دوم: شنبه 94/3/2- م الف/53
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سمنان

دادنامه
پرونــده كالســه 9309982610100678 شــعبه 1 دادگاه عمومــى حقوقــى كــرج دادنامــه شــماره 
9309972610101165- خواهان: آقاى حيدر شــهابى كيا فرزند عزيز به نشــانى شهرستان كرج جاده ساوه 
ربــاط كريم تقى آبــاد خ درختى كوچه امام خمينى 8 پ 33- خوانده: آقاى غــالم على خدابنده فرزند كتاب على 
به نشــانى مجهول المكان- خواســته ها: 1- تامين خواسته 2- مطالبه وجه بابت 3- مطالبه خسارت تاخير تاديه 
(رأى دادگاه) در خصــوص دعــوى آقاى حيدر شــهابى كيا بــه طرفيت غالمعلى خدابنده به خواســته مطالبه مبلغ 
160/000/000 ريــال وجــه فاكتورهاى شــماره 2408- 93/7/26 و 2409-93/7/28 و خســارت تاخير 
تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت تا روز پرداخت و قرار تامين خواســته دادگاه با توجه به محتويات پرونده و 
اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده جهت ارائه دفاعيات خواسته خواهان را وارد محمول به صحت تشخيص 
و مســتندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آيين دادرســى مدنى و مواد 60 قانون مدنى حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و شصت ميليون ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست 93/8/28 لغايت اجراى حكم براساس شاخص تورم اعالمى از سوى بانك مركزى و پرداخت هزينه 
دادرســى طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى 
در اين شــعبه و ســپس ظرف همين مدت قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان البرز مى باشد و در 
خصوص خواســته ديگر خواهان مبنى بر صدور قرار تامين خواسته نظر به اينكه خواهان عليرغم ابالغ اخطاريه 
نســبت به توديع خســارت احتمالى اقدامى ننموده لذا دادگاه به اســتناد ماده 2 قانون آيين دادرسى قرار رد 
دعــوى صــادر و اعالم مى نمايد رأى صادره غيابى و در اين خصوص حضــورى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان البرز مى باشد. م الف/19372
 دادرس شعبه اول محاكم عمومى حقوقى كرج

دادنامه
پرونده كالســه 9209988115100888 شــعبه 103 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان همان دادنامه 
شــماره 9409978112300054- شــاكى: دادستان محترم دادســراى عمومى و انقالب همدان- آقاى صابر 
بيــگ زرى فرزند ناصر به نشــانى همدان خيابان طالقانى كوچه برج قربــان پالك 23- متهم: آقاى برزو كردامير 
به نشــانى فعال مجهول المكان- اتهام: سرقت گوشى تلفن همراه- گردشكار: دادگاه با بررسى محتويات پرونده 
ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت به صــدور رأى مى نمايــد. (رأى دادگاه) در خصوص  اتهام آقاى 
برزو كردامير داير بر سرقت گوشى تلفن همراه مدل SONY از نوع Xperia وفق شكايت آقاى صابر بيگ زرى، 
با توجه به جميع محتويات پرونده، كيفرخواســت صادره از ناحيه دادســراى عمومى و انقالب همدان، تحقيقات 
مقدماتى معموله اســتعالم از شــركت خدمات ارتباطى ايرانســل بشــرح منعكس در اوراق پرونــده، و نماينده 
انتســابى به متهم مذكور محرز تشــخيص و دادگاه با اســتناد به مواد 656، 667 قانون تعزيرات ســال 1375 
حكم به محكوميت متهم مذكور به تحمل شش ماه حبس تعزيرى و بيست ضربه شالق تعزيرى و رد مال مذكور 
در حــق شــاكى با وصــوف رد مثل يا قيمت آن در صــورت تعذر عين صادر و اعالم مــى دارد. رأى صادره غيابى 
تلقى و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه بوده و سپس ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر همدان مى باشد. 
رئيس شعبه 103 دادگاه عمومى (جزايى و اطفال) شهرستان همدان

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 93 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان پاوه 
بــه اســتناد مفــاد 12 قانون ثبت و ماده 59 آيين نامه قانون مذكور اســامى اشــخاصى كه در ســه ماهه 
چهارم ســال 93 نسبت به امالك مجهول المالك واقع در حوزه ثبتى اين اداره درخواست ثبت نموده اند با ذكر 
شــماره و مشــخصات و محل وقوع مورد تقاضاى آنها جهت اطالع عموم در دو نوبت به شــرح آتى آگهى مى شود: 
امالك واقع در بخش 14 كرمانشــاه- شــماره هاى فرعى از يك اصلى پاوه- 9710 فرعى آقاى كورش لعلى پور 
شــش دانگ يك دســتگاه ساختمان و حياط وصل به آن كه قبال مقدار 5 شعير مفروز از پالك 3617 فرعى بوده 
اســت. شــماره هاى فرعى از 17 اصلى دره بيان- 309 فرعى آقاى كبير رســتمى ششدانگ يك قطعه زمين كه 
قبال مقدار 2 دانگ مفروز از پالك 48 فرعى بوده اســت. شــماره هاى فرعى از 42 اصلى باينگان- 713 فرعى 
آقاى فرهاد قادرى ششــدانگ يك دســتگاه ساختمان- لذا مســتندا به مانده 16 قانون بدوالذكر اشخاصى كه 
بــه درخواســت ثبت هاى مندرج آگهى اعتــراض دارند مى توانند اعتراض خود را از تاريخ انتشــار اولين آگهى 
ظرف مد ت 90 روز به اين اداره تســليم نمايند و رســيد دريافت دارند و همچنين مســتندا به ماده 86 آئين 
نامه مذكور معترض مى باشــند ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست مربوطه 
را بــه مرجع ذيصــالح قضايى تقديم نمايند در غيراينصورت متقاضى ثبت مــى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهــى عــدم دعوى را دريافت و به اين اداره تســليم نمايد تا عمليات ثبتى با رعايــت مقررات جريمه ادامه 
يابد و نيز اســتناد به ماده 17 قانون ثبت اســناد و املك چانچه بين متقاضيان ثبت نســبت به ديگران دعوا در 
محاكمه قضايى مطرح باشــد الزم اســت جريان دعوى توســط معترضين از محاكمه رسيدگى كننده اخذ و به اين 
اداره تســليم و در غير اينصورت حق آنان ســاقط خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 1394/2/1- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 1394/2/30
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان پاوه

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1393 قسمتى از امالك واقع در حوزه ثبتى ساوجبالغ
طبــق مــاده 11 و 12 قانون ثبــت كليه امالك واقع در حوزه ثبتى ســاوجبالغ كه درخواســت ثبت آنها در 
ســه ماهه چهارم ســال 1393 پذيرش و يا به موجب رأى هيئت محترم نظارت و يا آگهى آن مى بايســت در اين 
تاريخ منتشــر گردد جهت اطالع عمومى به شــرح ذيل اعالم مى گردد: پالك 319 اصلى واقع در قريه سيبستان 
بشــماره فرعى زير: 61 فرعى- آقاى شــيرمحمد ســبز مكان فرزند فرهاد به موجب اظهارنامه وارده بشــماره 
4945-1312/7/5 ششــدانگ يك قطعه توســتان- 158 فرعى- آقاى شيرمحمد سبز مكان فرزند فرهاد به 
موجب اظهارنامه وارده بشــماره 4945-1312/7/5 ششــدانگ يك خانه و طويله كاه دان تحتانى و فوقانى- 
372 فرعى- آقاى شــيرمحمد سبز مكان فرزند فرهاد به موجب اظهارنامه وارده بشماره 1312/7/5-4945 
ششــدانگ يك قطعه زمين- 460 فرعى- آقاى شــيرمحمد ســبز مكان فرزند فرهاد به موجب اظهارنامه وارده 
بشــماره 4945-1312/7/5 ششــدانگ يك قطعــه زمين- برابر گواهــى حصر وراثــت در تاريخ 57/3/25 
نامبرده فوق الذكر فوت شده و تنها ورثه وى آقاى على حسين سبز مكان بوده كه نامبرده نيز برابر گواهى حصر 
وراثت 128-89/3/26 در تاريخ 85/10/1 فوت شــده و وراث وى عبارتند از 1- غالمحســين سبزمكان 2- 
محمد ســبزمكان (پســران متوفى) 3- صغرى سبزمكان (دختر متوفى) 4- خانم جان كيا روستا (همسر متوفى) 
كه درخواســت ادامه عمليات ثبتى را نموده اند با توجه به اينكه در ســنوات گذشته پالك اصلى در آگهى نوبتى 
اشتباه قيد گرديده لذا بدينوسيله باستناد آراء هيات محترم نظارت ثبت اسناد و امالك استان البرز اصالح مى 
گردد. اشــخاصى كه نســبت به ملك فوق از حيث مالكيت اعتراضى داشــته باشند و يا بين آنان و متقاضيان در 
مراجع قضايى دعوائى اقامه شده و در جريان باشد برابر مقررات ثبت از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول به مدت 
90 روز اعتراض كتبى خود را به اداره ثبت اســناد و امالك ساوجبالغ تسليم و رسيد دريافت دارند معترضين 
مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت گواهى طرح دعوى در مراجع قضايى ذيصالح 
را تســليم نمايند واال واخواهى از آنان ســاقط خواهد بود. تاريخ انتشــار آگهى نوبت اول: روز سه شنبه مورخه 

94/2/1- تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم: روز شنبه مورخه 94/3/2- م الف/22/2
 كفيل اداره ثبت اسناد و امالك ساوجبالغ

متن آگهى
در خصوص شكايت حيدر آرمين عليه حسين ارزنده دائر بر مشاركت در ضرب و جرح عمدى كه جهت رسيدگى 
به شــعبه 111 دادگاه عمومى (جزائى) شهرســتان كرمانشاه واقع در كرمانشــاه بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 
9209988315400453 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/03/09 و ساعت 09:00 تعيين شده است. 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/435
مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
شاكى: حسن رستمى دادرستانى شكايتى عليه 1- مريم جواليى 2- زهره رشيدى به خواسته تهديد و توهين 
و تخريب تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 111 دادگاه عمومى جزايى 
شهرستان كرمانشاه واقع در كرمانشاه- بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 9209988323301407 ثبت گرديده 
كه وقت رســيدگى آن 1394/03/11 و ســاعت 10:30 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان بوده خوانده و 
درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور 
دادگاه مراتب در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/436
مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومى (جزايى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
شاكى: على سيفى شكايتى عليه اميد شمع خاليان به اتهام كالهبردارى تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان 
كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 111 دادگاه عمومى جزايى شهرستان كرمانشاه واقع در كرمانشاه- بلوار 
بنت الهدى ارجاع و به كالســه 9309988322900018  ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/03/10 و 
ساعت 10:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بوده خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/432
مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومى (جزايى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
شــاكى: ليدا رحمانى شكايتى عليه على ارم به اتهام كتك كارى و تهديد تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان 
كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 111 دادگاه عمومى جزايى شهرستان كرمانشاه واقع در كرمانشاه- بلوار 
بنــت الهدى ارجاع و به كالســه 9309988323900914 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/03/10 و 
ساعت 10:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بوده خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/431
مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومى (جزايى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى احضار متهم
مجتمع مركزى شهرستان كرمانشاه (شعب دادگاه) به موجب كيفرخواست شماره 9310438315110759 
در پرونده كالسه 9309988328500816 براى حامد كاظمى انجيركى به اتهام فروش مال غير تقاضاى كيفر نموده 
كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1394/03/24 ساعت 09:00 تعيين 
گرديــده اســت با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقــررات مواد 115و180 
قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به 

عمل خواهد آمد. م الف /297
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه


