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آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم به 
كالسه پرونده: 15/856/93- وقت رســيدگى: مورخه 94/3/18- ساعت 4/00 بعدازظهر- خواهان: 
جليل مرادى فرزند محمد مراد به نشــانى كرمانشاه ســرخه ليژه كوى اول جناب سوپر ماركت شهبازى، خوانده: 
عبدالســالم حق شــناس فرزند محمد مراد آدرس: فعال مجهول المكان-  خواســته: ــ خواهان دادخواســتى به 
خواســته فوق تســليم دادگسترى شهرستان كرمانشــاه نمود كه جهت رسيدگى به شــوراى حل اختالف مجتمع 
شهيدبهشــتى ارجاع و وقت رســيدگى به شــرح پيش گفته تعيين شــده و به علت مجهول المكان بودن خوانده 
حســب درخواســت خواهان به دســتور شــورا و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى يك مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ظرف 
يك ماه از تاريخ نشــر آگهى به دفتر شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و 
ضمائم را دريافت كرده و در وقت رســيدگى معنونه حضور يابد واال شــورا تصميــم مقتضى اتخاذ خواهد كرد. 

م الف/1073
رئيس شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف مجتمع شهيد بهشتى كرمانشاه

متن آگهى طالق
آقاى غريب عباسيان نشــانى مجهول المكان، نظر به اينكه حكم طالق شماره  9309978312301581- 
93/11/20 پرونــده كالســه 9309988412301015 بين شــما و گالويژ افرند قطعــى گرديده و در اجراى 
دستور رياست شعبه 3 دادگاه و تبصره ماده 35 قانون حمايت خانواده به شما اخطار مى گردد و حداكثر ده روز 

پس از نشر اين آگهى به آدرس كرمانشاه بلوار مصطفى امامى چهارراه ارشاد دفتر طالق 36 مراجعه نمائيد.
سردفتر طالق 36 كرمانشاه

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى غالمحســين عزيزى با تســليم دو برگ استشهاد گواهى شده مدعى اســت كه يك جلد سند مالكيت 
ششــدانگ پالك 401/142 واقع در بخش 5 خورموج كه در صفحه 22 دفتر جلد 11 ذيل ثبت 1905 به نام 
آقاى احمد رزمى ثبت و ســند مالكيت صادر وتســليم شــده است بى واسطه برابرســند شماره 82/11/16-
5271 دفتــر 19 خورمــوج به آقاى غالمحســين عزيزى انتقال قطعــى يافته كه مفقود گرديده اســت. لذا طبق 
دســتور تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم آگهى مى شــود تا هر كس 
مدعى انجام معامله يا وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد مى تواند ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشــار اين 
آگهى اعتراض خود را كتبا با ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به  اين اداره تسليم نمايد در غير اينصورت 
پس از ســپرى شــدن مدت مقرر قانونى و عدم واخواهى ســند مالكيت المثنى به نام مالك صادر خواهد شــد. 

تاريخ انتشار: 94/2/15- م الف/113
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دشتى

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى غالمحســين عزيزى با تســليم دو برگ استشهاد گواهى شده مدعى اســت كه يك جلد سند مالكيت 
ششــدانگ پالك 1643/309 واقع در بخش 5 خورموج كه در صفحه 197 دفتر جلد 206 ذيل ثبت 29475 
به نام آقاى غالمحســين عزيزى ثبت و سند مالكيت صادر وتسليم شده است كه مفقود گرديده است. لذا طبق 
دســتور تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم آگهى مى شــود تا هر كس 
مدعى انجام معامله يا وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد مى تواند ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشــار اين 
آگهى اعتراض خود را كتبا با ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به  اين اداره تسليم نمايد در غير اينصورت 
پس از ســپرى شــدن مدت مقرر قانونى و عدم واخواهى ســند مالكيت المثنى به نام مالك صادر خواهد شــد. 

تاريخ انتشار: 94/2/15- م الف/114
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دشتى

دادنامه 
پرونده كالســه 9109988333600108 شعبه 107 دادگاه عمومى جزايى شهرستان كرمانشاه دادنامه 
شــماره 9309978313001665- شــكات:1- خانم مســتوره رمضانى به نشانى كرمانشــاه مسير نفت كوى 
عمرملى ك54 -2- آقاى هيبت آرمند 3- آقاى اردشير مظفرى همگى به نشانى فاقد آدرس 4- خانم معصومه 
كاظمى نژاد به نشــانى كرمانشــاه كســرى زيباشهر كوى ســوم قطعه 6 ، متهمين: 1- آقاى داود غالمى به نشانى 
ماهيدشــت روســتاى چقابهار 2- آقاى محمد مرادى به نشانى متوارى ، اتهام: ســرقت خودرو (راى دادگاه) در 
خصوص اتهام آقاى داوود غالمى فرزند كرم اله داير بر مباشــرت در ســرقت از طريق كيف قاپى و مباشرت در 
سرقت تعزيرى از مغازه موضوع شكايت شكات بنامهاى مستوره رمضانى ، معصومه كاظم نژاد ، اردشير مظفرى 
و هيبت آرمند و تغيير در پالك وسيله نقليه و حمل و نگهدارى چهار عدد فشنگ جنگى ، حمل و نگهدارى شوكر 
و تهيه وسايل ارتكاب جرم ، دادگاه با بررسى اوراق و محتويات پرونده ، طبق گزارش مرجع انتظامى يكدستگاه 
خودروى پيكان به شــماره انتظامى 228ج36- ايران 19 با اموال مســروقه كشف شده كه با پيگيرى فردى به 
نام داوود غالمى دســتگير كه در تحقيقات اعالم نموده خودرو را طبق قولنامه پيوســت به شــخصى بنام محمد 
مرادى در تاريخ 90/4/5 فروخته اســت (فروشنده مادرش و خريدار محمد مرادى بوده است) مدرك قولنامه 
مذكور پيوســت اســت و از طرفى نيز خودرو در زمان كشف بالصاحب رها شــده و از يد متهم داوود غالمى نيز 
توقيف نشــده است و تاريخ كشــف خودرو نيز در تاريخ 90/11/6 يعنى حدود شش ماه بعد از فروش خودرو 
بوده است و نيز در خصوص آقاى محمد مرادى فاقد مشخصات بيشتر به اتهام خريد مال مسروقه با عنايت به 
مراتب فوق و با توجه به فقدان داليل كافى و محكمه پسند و نيز انكار متهم داوود غالمى و عدم اقناع وجدانى 
و حاكميت اصل برائت كه در اصل سى و هفت قانون اساسى نيز تبلور يافته است و به موجب آن اصل برائت 
اســت و هيچ كس از نظر قانون مجرم شــناخته نمى شود ، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد و نيز با 
توجه به ورود شــبهه و ترديد در وقوع جرم موضوع كيفرخواســت كه به موجب عدم اثبات جرم به موجب ماده 
يكصد و بيســت قانون مجازات اســالمى است و نيز مستنداً به بند الف ماده يكصد و هفتاد و هفت قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى راى بر برائت متهم از اتهام وارده صادر و اعالم مى دارد 
راى صادره حضورى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابــالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر 
اســتان كرمانشــاه مى باشــد و در خصوص تعيين تكليف اموال و ادوات مكشــوفه و نيز ادامه تحقيقات براى 
شناسايى متهم واقعى قرار عدم صالحيت به شايستگى رسيدگى و ادامه تحقيقات در دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اسالم آباد صادر مى نمايد. م الف/177
رئيس شعبه 107 دادگاه عمومى جزايى كرمانشاه

آگهى مزايده
به موجب پرونده كالسه 930160 اجراى حقوقى دوم آقاى بهرام عباسى ارديزى فرزند على به پرداخت 
مبلــغ52/000/000 ريال اصل خواســته و به پرداخت مبلغ 990/000 ريال هزينه دادرســى و به پرداخت 
خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ سررســيد چك الى يوم الوصول كه بعداً محاســبه مى گــردد در حق آقاى مهدى 
زمانــى فرزند محمد على و به پرداخت مبلــغ 2649500 ريال حق االجراى دولتى در حق دولت محكوم گرديده 
اســت و در قبال ديون خود هشــت ساعت آب از قنات جاريه دلبر، پالك ثبتى شماره 111 اصلى واقع در بخش 
8 ســبزوار ملكى خودش را معرفى و از طريق دايره اجرا توقيف گرديده اســت و توســط كارشــناس رسمى آب 
و اراضى متعلقه به مبلغ هشــتاد ميليون ريال ارزيابى گرديده اســت نظريه كارشــناس بدين شــرح است «در 
خصوص ارزيابى 8 ســاعت آب و اراضى از مدار 12 شــبانه روز ملك دلبر ملك باقر روستاى ارديز به استحضار 
مى رســاند: ميزان 8 ســاعت آب قنات از مدار 12 شــبانه روز و يك قطعه زمين از قرار ســاعتى يك ميليون و 
جمعاً به ارزش هشت ميليون تومان ارزيابى مى گردد نسبت به زمين اشخاص ديگرى نسبت به آن حق و حقوق 
ارتفاقــى و انتفاعــى ندارند ضمناً ارزش آب مبلغ شــش ميليــون و ارزش زمين دو ميليون تومان مى باشــد.» 
مقرر گريد كه در روز دوشــنبه مورخ 94/2/28 ســاعت 10 صبح از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده 
دادســتان محترم  عمومى و انقالب شهرســتان در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى به فروش برسد مزايده 
از قيمت كارشناســى شــده شروع و به كسانى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبين به 
خريد مى توانند ظرف مدت پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديدشان از پالك 
مذكور داده شود قابل ذكر اينكه ده درصد مبلغ پيشنهادى نقدا و فى المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد 

شد. تخليه و تنظيم سند تابع مقررات جارى مى باشد. 
 اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سبزوار

متن آگهى
شــماره پرونده:9309980843401275- شماره بايگانى شعبه: 931326- بدينوسيله به اطالع آقاى جواد 
ويسى على اكبرى فرزند ميناخان ميرساند كه آقاى محمد صادق نظرى فرد فرزند مراد دادخواستى بخواسته مطالبه 
طلب به اين دادگاه تقديم داشــته كه به كالســه 931326 ثبت و به ســاعت 12 ظهر مورخه 94/7/4 تعيين وقت 
رسيدگى جهت رسيدگى به دعوى شده است لذا حسب درخواست مدعى و دستور دادگاه وفق ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى بلحاظ مجهول المكان بودن شما مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا از تاريخ آگهى ظرف مدت بيســت روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى خود نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمائيد و در وقت فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر شــويد در غير اينصورت دادگاه غياباً رسيدگى 
و اتخاذ تصميم خواهد نمود و چنانچه نيازى به ابالغ باشــد مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى خواهد شــد و مدت آن 

ده روز است.
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى ايالم

آگهى مزايده نوبت اول 
در خصوص پرونده كالســه 931061 اجراى احكام مدنى دماوند موضوع محكوميت حســين و ابوالفتح رحيم 
يزدى فرزند حيدر به پرداخت يك ميليارد ريال بعنوان اصل خواســته و پرداخت 29/000/000 ريال بابت هزينه 
دادرســى و پرداخــت 1836000 ريــال بابت حق الوكالــه وكيل در حق محكوم له خانم معصومــه زراعتى و پرداخت 
50/000/000 ريال بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولتى محكوم مى باشــد با توجه به توقيف2 سهم مشاع 
از 9 ســهم 4 دانگ مشــاع از 6 دانگ پالك ثبتى 400 فرعى از 59 اصلى كه كارشناس محترم آقاى محمد جواد خانى 
ملك موصوف را به شرح ذيل ارزيابى نموده است در خصوص ارزيابى و تعيين قيمت كارشناسى دو سهم مشاع از نه 
سهم چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه باغ طبق نقشه موجود در پرونده ثبتى به مساحت 1507/65 مترمربع 
به پالك ثبتى شماره 400 فرعى باقيمانده از 59 اصلى واقع در احمد آباد مورد مالكيت حسين رحيم يزدى كه خانم 
معصومه زراعتى مستند اجرائيه و دادنامه صادره شماره 100915 درخواست مطالبه 1/000/1000/1000 ريال 
بابت اصل خواســته و 29/000/000 ريال بابت هزينه دادرســى و مبلغ 836/000 ريال بابت حق الوكاله و مبلغ 
50/000/000 ريال بابت نيم عشــر اجرائى از آقاى حســين رحيم يزدى مطالبه نموده و در قبال طلب پالك موصوف 
واقع در احمد آباد كوچه بهارمك را معرفى نموده است اينجانب به عنوان كارشناس منتخب به اتفاق و محكوم لها به 
محل وقوع ملك عزيمت و پس از مالحظه و مشــاهده محل با مطالعه پرونده و ســوابق ثبتى و تطبيق حدود اربعه پالك 
موصوف با موقعيت آن گزارش كارشناسى را به شرح زير به استحضار مى رساند: قرار كارشناسى: كارشناس با در نظر 
گرفتن كليه جوانب نسبت به ارزيابى پالك اقدام نمايد و 1- وضعيت ثبتى پالك 400 فرعى از 59 اصلى: برابر يك 
فقره سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين كه فعال ًبه صورت باغ مشجر است و با حقابه از قانون و مقررات توزيع 
عادالنــه آب به پالك 400 فرعى باقيمانده مفروز و مجزى شــده از پالك 313 فرعــى از 59 اصلى واقع در احمد آباد 
جزء حوزه ثبتى دماوند ذيل ثبت شماره 5630 صفحه 42 دفتر 69 به شماره چاپى 84872 در تاريخ 1354/2/24 
به نام آقاى حيدر رحيم يزدى صادر  و تسليم شده است كه حدود اربعه آن عبارتند از شماالً به طولهاى 11/5 متر و 
6/40 متر به نهر باغ 193 فرعى مرتضى افتخار الحضور حد فاصل نهر عمومى است. شرقاً به طولهاى 7/5 متر و 15 
متر و 16 متر دوم كه شمالى است به طولهاى 8/5 متر و 9 متر به جاده عمومى احمد آباد ، جنوباً: به طول 50/5 متر 
پى اشتراكى است به قطعه دوم مورد تفكيك باقيمانده. غرباً : به طولهاى 15/20 متر و 46/5 متر نهر است به زمين 
شــماره 146 فرعى ابوالمكارم سپس برابر سند رسمى شــماره 21476 مورخه 61/4/3 دفتر يك دماوند دو دانگ 
مشاع از ششدانگ به آقاى عباسعلى شايگان انتقال قطعى يافته است و سند مالكيت آن ذيل ثبت و صفحه 325 و 
دفتر 208 صادر و تســليم شــده است و آقاى حيدر رحيم يزدى فوت و به نام آقاى حسين رحيم يزدى سند مالكيت 
دو سهم مشاع از نه سهم چهار دانگ مشاع از ششدانگ ذيل ثبت شماره 104735 صفحه 389 دفتر 565 در تاريخ 
87/7/13 صادر و تسليم شده است. 2- وضعيت اجمالى: برابر بازديد به عمل آمده محدود پالك موصوف به صورت 
يك قطعه باغ قديمى بوده و خانه باغ قديمى در شمال شرقى آن احداث گرديده و در حدين شمال و شرق ديوار مجاور 
وجود دارد و حد شــرقى ســنگ چين به جاده احمد آباد محدود شــده است و طبق نقشه ثبتى مساحت با اصالح حريم 
خيابان 1507/65 مترمربع ترســيم گرديده است نظريه كارشناسى: با عنايت به مطالب معنونه و مالحظه و مشاهده 
انجام شده و بررسى هاى به عمل آمده نسبت به ششدانگ سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين كه فعالً به صورت 
باغ مشجر است و با حقابه از قانون و مقررات توزيع عادالنه آب به پالك 400 فرعى باقيمانده مفروز و مجزى شده از 
پالك 313 فرعى از 59 اصلى واقع در احمد آباد به نام آقاى حيدر رحيم يزدى صادر تسليم شده است نامبرده برابر 
سند رسمى شماره 21476 مورخه 61/4/3 دفتر يك دماوند دو دانگ مشاع از ششدانگ به آقاى عباسعلى شايگان 
انتقال قطعى داده است و با انتقال انجام شده تحت پالك 648 فرعى از 59 اصلى به نام نصرت فالحى سند مالكيت 
صادر و تسليم شده و باقيمانده به نام آقاى حيدر رحيم يزدى بوده كه نامبرده فوت و به نام آقاى حسين رحيم يزدى 
سند مالكيت دو سهم مشاع از نه سهم چهاردانگ مشاع از ششدانگ صادر و تسليم شده است و در متن سند مالكيت 
مساحت درج نگرديده ليكن در نقشه ثبتى مساحت آن با اصالح حريم جاده 1507/65 مترمربع ترسيم شده است و 
با مد نظر قراردادن موقعيت محل و مشاعى بودن آن با كاربرى باغات و صرف نظر از بدهى احتمالى ناشى از عوارضات 
و ماليات و جرائم متعلقه و در صورت عدم وجود موانع قانونى در انتقال در وضعيت موجود و كليه شــواهد و قرائن 
قيمت پايه جهت مزايده به قرار هر مترمربع 12/000/000 ريال جمعاً به مبلغ 18/091/800/000 ريال (معادل 
هيجده ميليارد و نود و يك ميليون وهشــتصد هزار ريال) ارزيابى و اعالم نظر مى گردد با توجه به اينكه و نقشــه با 
دســت ترســيم گرديده و فاقد دقت بوده احتمال كسر و ازدياد مساحت در رابطه با حريم و اختالف با مجاورين وجود 
دارد در صورت نياز به انتقال به صورت سهم محاسبه و منتقل گردد كه در پاسخ استعالم مورخه 93/10/18 مقدار 
چهاردانگ 1123/46 ســهم و ششدانگ 1685/20سهم اعالم گرديده است و نظريه كارشناسى به طرفين پرونده 
ابالغ گرديده و مصون از اعتراض مانده مزايده از قيمت پايه كارشناسى آغاز خواهد شد و به كسى كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد عالقمندان شركت در مزايده مى بايست 10 درصد مبلغ كارشناسى را تا 
روز مزايده به شــماره حســاب 2171299027006 سپرده دادگســترى دماوند واريز و فيش آن را قبل از ساعت 
10 صبح روز جلسه مزايده تحويل دفتر اجراى احكام نمايد الزم به ذكر است چنانچه قيمت پيشنهادى بيش از مبلغ 
كارشناسى بوده برنده مزايده ميبايست ما به التفاوت را فى المجلس واريز نمايد و وجه واريزى توسط ساير شركت 
كنندگان به آنها مســترد خواهد شــد برنده مزايده ميبايســت الباقى را حداكثر ظرف يك ماه به حساب سپرده فوق 
واريز نمايد و فيش مذكور را تحويل دفتر اجراى احكام مدنى دماوند نمايند و چنانچه مبلغ الباقى قيمت مزايده را در 
مهلت مقرر در قانون به حســاب ســپرده واريز ننمايد مزايده باطل و تجديد خواهد شد و مبلغ 10 درصد واريزى به 
نفع صندوق دولت جمهورى اسالمى ضبط خواهد شد وقت مزايده 1394/03/09 ساعت 10 صبح تعيين شد طالبين 
جهت كســب اطالعات بيشــتر 5 روز قبل از شــروع مزايده مى توانند به دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند 

مراجعه نمايند. م الف/2352
مدير دفتر اجراى احكام دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى خدارحم دهوارى دهك داراى شناسنامه شماره 3700266995 به شرح دادخواست به كالسه 121/94 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مهدى  دهوارى دهك بشناسنامه 
3701530599 در تاريخ 1394/1/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به :  1- خدارحم دهوارى دهك فرزند الل بخش به ش ملى 3700266995 متولد 1337 صادره ســراوان 
پدر متوفى 2- كشور دهوارى دهك فرزند پيرمحمد به ش ملى 3700268017 متولد 1345 صادره سراوان مادر 
متوفى 3- اميرعلى دهوارى دهك فرزند مهدى به ش ملى 3613007711 متولد 1389 صادره زاهدان پسر متوفى 
بجز از افراد ياد شده فوق وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت پى 
در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. شماره: 94/25
رئيس شعبه يكم شوراى حل اختالف سراوان- سيد عبدالصمد ساداتى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى خدارحم دهوارى دهك داراى شناسنامه شماره 3700266995 به شرح دادخواست به كالسه 122/94 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محدثه  دهوارى دهك بشناسنامه 
3612227335 در تاريخ 1394/1/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به :  1- خدارحم دهوارى دهك فرزند الل بخش به ش ملى 3700266995 متولد 1337 صادره سراوان جد 
پدرى متوفيه 2- كشور دهوارى دهك فرزند پيرمحمد به ش ملى 3700268017 متولد 1345 صادره سراوان جده 
مادرى متوفيه بجز از افراد ياد شده فوق وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. شماره: 94/26
رئيس شعبه يكم شوراى حل اختالف سراوان- سيد عبدالصمد ساداتى

آگهى وقت رسيدگى
مســتند بــه مــواد 115 و 180 از قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور كيفرى به 1- 
ارسالن پيرى فرزند شاپور به اتهام مباشرت در قتل عمدى جيران حاتمى با سالح گرم و حمل و نگهدارى سالح كمرى 
غيرمكشــوفه 2- فريبرز حاتمى فرزند سليم به اتهام معاونت در قتل عمدى از طريق تسهيل وقوع جرم كه حسب 
كيفرخواست شماره 9310438315004324- 93/10/27 صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه براى 
آنها درخواست تعيين كيفر قانونى گرديده و وقت دادرسى براى تاريخ 94/4/21 ساعت 10 صبح در پرونده كالسه 
ى بايگانى 930031ك تعيين گرديده است ابالغ مى شود كه در وقت مقرر مذكور با همراه داشتن كارت شناسائى 
در اين شعبه به نشانى كرمانشاه سه راه حافظيه مجتمع دادگاه هاى تجديدنظر شعبه اول دادگاه كيفرى استان حاضر 

شود در صورت عدم حضور دادگاه به صورت غيابى اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/143
 شعبه اول دادگاه كيفرى استان كرمانشاه

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 رســمى برابر راى شــماره 13936030604018022 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشــهد ناحيه 
دو  تصرفــات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى  مجتبى  خبيرى فرزند اصغر  بشــماره شناســنامه 1528 صادره 
از  مشــهد در ششــدانگ  يك باب خانه  به مســاحت  100/34 متر مربع قســمتى  از پالك 494 فرعى از  1 
اصلى  بخش 10  مشــهد واقع در  اراضى  بحرآباد  خريدارى از مالك رســمى  آقاى شــمس الدين  حبيب اللهى 
محرز گرديده اســت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى 
كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهــى بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مــدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض �دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.م الف: 1445تاريخ انتشار نوبت 

اول:94/1/31 تاريخ انتشار نوبت دوم :94/2/15
 محمد اسماعيل ذاكرى – رئيس ثبت اسناد و امالك

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 شماره 139360306004018023 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  مشهد ناحيه 
دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســين جوادى  نقندر   فرزند موســى  بشــماره شناسنامه 2222 
صادره از مشهد در ششدانگ  يك باب خانه به  مساحت  162/24 متر مربع قسمتى  از پالك باقيمانده  177 
فرعــى از  1 اصلى  بخش 10 مشــهد  واقــع در  اراضى  بحرآباد  خريدارى از مالك رســمى  خانم مريم  باقران  
شعر باف   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 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض �دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.م الف: 1443تاريخ انتشار نوبت 

اول:1394/01/31 تاريخ انتشار نوبت دوم :1394/02/15
توضيحات:  در قسمت مشخصات  ثبتى بخش 10 صحيح مى باشد 

 محمد اسماعيل ذاكرى – رئيس ثبت اسناد و امالك

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 شماره 139360306004017843 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  مشهد ناحيه 
دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  جواد دشــتى  فرزند قاســم  بشماره شناسنامه 12548 صادره از 
مشــهد  در ششــدانگ  يك باب خانه  به مســاحت  58/40 متر مربع قســمتى از  پالك باقيمانده  183 اصلى 
بخش 10 مشــهد  واقع در اراضى پاچنار  خريدارى از مالك رســمى  آقاى امجد  كاظميان  و محمد رضا  اعتماد 
رضائى   محرز گرديده اســت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در 
صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض �دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.م الف: 1444تاريخ انتشار نوبت 

اول:1394/01/31 تاريخ انتشار نوبت دوم :1394/02/15
 محمد اسماعيل ذاكرى – رئيس ثبت اسناد و امالك

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 شماره 139360306004018010 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  مشهد ناحيه دو 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد رحيم  ترابى  فرزند براتعلى  بشــماره شناســنامه  8766صادره 
از مشــهد  در ششــدانگ  يك باب خانه  به مساحت  99/30 متر مربع  قسمتى از  پالك  5096 فرعى از  478 
فرعى از 1 اصلى بخش 10 مشــهد  واقع در اراضى  بحرآباد خريدارى  از مالك رســمى  آقاى ماشــاءاله  افشــار 
زاده  محــرز گرديــده اســت . لذا 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض �دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.م الف: 1446تاريخ انتشار نوبت 

اول:1394/01/31 تاريخ انتشار نوبت دوم :1394/02/15
 محمد اسماعيل ذاكرى – رئيس ثبت اسناد و امالك

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 شماره 139360306004014525 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  مشهد ناحيه دو 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم شوكت  روح پرور   فرزند على اكبر  بشماره شناسنامه 996 صادره از  
مشهد در ششسدانگ  يك باب خانه به  مساحت 84 متر مربع قسمتى  از پالك 457 فرعى از  16 اصلى  بخش 
10 مشهد واقع  در اراضى زركش  خريدارى از مالك رسمى  خانم قدسيه  و بهجت  اعتماد زاده  محرز گرديده 
اســت . لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص 
نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض 
�دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد.م الف: 1447تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/31تاريخ 

انتشار نوبت دوم :94/2/15
 محمد اسماعيل ذاكرى – رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى اصالحى 
آگهى تاســيس  شــركت كيميا پژوهش  رايانه  آرين  به شماره ثبت  54240 منتشره در تاريخ 94/2/3 
صفحــه 10 نام شــركت  كيميا پژوهش  رايانه آرين  صحيح مى باشــد  كه بدينوســيله  اصــالح مى گردد.تاريخ 

انتشار:94/2/15
 اداره كل ثبت  اسناد و امالك  خراسان رضوى

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير  تجارى مشهد

آگهى تعيين وقت رسيدگى
خواهان اصغر يوســف زاده چارى دادخواســتى به طرفيت خوانده معصومه رخشــانى به خواســته صدرو 
گواهــى عدم امكان ســازش به  درخواســت زوج تقديــم دادگاه هاى عمومى شهرســتان بابل نمــوده كه جهت 
رســيدگى به شــعبه دوم دادگاه هاى عمومى(حقوقى) شهرســتان بابل واقع در بابل ارجاع و به كالســه پرونده 
9209981110200116 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 94/4/13 ســاعت 10تعيين شــده است . 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 دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالتنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم 

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

آگهى ابالغ عدم افراز
نظربه اين كه خانم نوشين سماك نژاد احدى از مالكين مشاعى پالك 855 فرعى از 16 اصلى بخش 2 ثبت 
محمودآباد واقع در ســرخرود برابر درخواســت وارده به شماره12/94/126-94/1/10 تقاضاى افراز حصه 
و ســهمى مالكيتــى خويش را از كل ششــدانگ پالك مذكور از اين اداره نموده كه بــه دليل وجود اعيانى داخل 
ملك انجام عمليات افرازى مقدور نگرديده و متعاقبا مراتب عدم افراز منجر به تصميم رياست اداره طى شماره 
12/94/1599-94/2/13 گرديد لذا به ديگر مالكين مشــاعى 1- ناصر سماك نژاد2-فريور سماك نژاد3-
صابر سماك نژاد4-نازيال سماك نژاد اخطار و ابالغ مى گردد چنانچه نسبت به نحوه عدم افراز پالك فوق(تصميم 
اداره)اعتراضى داشــته باشــند ظرف مدت 10 روز برابر ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشــاع، اعتراض 

خويش را به دادگاه عمومى سرخرود تسليم و رسيد و گواهى آن را به اين اداره تحويل نمايند.م/الف
ابراهيم حسين زاده-رييس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد

 
آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى) 

بموجــب پرونــده اجرايــى كالســه 138804010360000014 ششــدانگ يــك بــاب /قطعــه پالك 1 
فرعــى :1483 از پــالك اصلى 47 در بخــش 10 ناحيه محمودآباد واقــع در محمودآباد خ معلــم كوچه آموزش 
و پرورش(بــاران 5) انتهــاى كوچــه اول ثبت و صادر و مع الواســطه به آقاى مجيد قنبرى منتقل شــده اســت 
، طبق ســند رهنى شــماره 107522 و دفترخانه اســناد رســمى شــماره 34 شــهر آمل اســتان مازندران در 
قبــال مبلغ 1,505,506,849 ريال در رهن بانك پارســيان قرار گرفته و طبق نظر كارشــناس رســمى به مبلغ 
4,699,000,000 ريــال ارزيابى شــده و پالك فوق داراى عرصه 212مترمربــع و اعيان 375 مترمربع اعيانى، 
ســه واحد در 2 طبقه (همكف و اول و دوم هرواحد 125مترمربع) با قدمت حدود 10 ســال و داراى انشعابات 
آب و برق و گاز كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مرتهن مى باشــد، و داراى راه پله ســنگى و نرده فلزى 
و چهارچــوب هــاى فلــزى و درب اصلــى جامى  بقيه درب هــا چوبى كف واحدها ســيمان ليســه اى و ديوارهاى 
داخلى پوشــش گچى دارد و كابينت ام دى اف و پنجره ها از آلومينيوم و سيســتم گرمايشــى شــوفاژ مركزى و 
اســكلت بتنى و نما ســيمان و كنيتكس و ديوار از بلوك مى باشــد. پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه 
94/3/5در اداره ثبت اسناد محمودآباد واقع در محمودآباد خيابان آزادى از طريق مزايده به فروش مى رسد. 
مزايده از مبلغ چهارميلياردوششــصدونودونه ميليون ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته 
مى شــود.الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشــعاب يا حق اشــتراك و 
مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشــد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت 
وجود مازاد،وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و 
حق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى 

در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.تاريخ انتشار آگهى : سه شنبه94/2/15 .م/الف394
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى محمودآباد-ابراهيم حسين زاده استخربيجار

آگهى احضار متهم
نظــر بــه اينكه آقاى على زنده دل به اتهام افترا به ارتكاب بزه رابطه نامشــروع از طرف اين دادســرا در 
پرونده كالســه 930833/د2 تحت تعقيب اســت و ابالغ احضاريه به واســطه مجهول المــكان بودن وى ممكن 
نگرديده ، بدينوســيله در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى در شــعبه دوم داديارى دادسراى عمومى وانقالب 
تنكابن جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود . در صورت عدم حضور پس از يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى 

اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف4749
داديارشعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب تنكابن-هادى محسنى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
آقايان مســعود صالحچى و حسين اسماعيلى و ايوب طاهرى ، شما در پرونده شماره 930302/ب2 برابر 
شــكايت آقايان محرمعلى وكيلى و جمشــيد گليج و شهرام كرمى و غيره و ديگر داليل موجود در پرونده متهم به 
كالهبردارى هستيد لذا يك ماه پس از تاريخ نشر اين آگهى مى توانيد با حضور در اين شعبه بازپرسى از اتهام 

خود دفاع نماييد، در صورت عدم حضور برابر قانون اتخاذتصميم خواهدشد.م/الف4748
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب تنكابن-صائميان

 
آگهى ابالغ وقت دادرسى

خواهان حســين ولى زاده دادخواســتى به طرفيت خوانده فرشــته كريمى به خواســته الــزام به تمكين 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان ســارى نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه هشتم دادگاه عمومى(حقوقى)
شهرســتان سارى واقع در سارى ارجاع  و به كالسه 9409981510800024 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 94/3/23 ساعت 8:30 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 در 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 نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.م/الف94/653
دادگاه حقوقى شعبه هشتم دادگاه عمومى(حقوقى) سارى

 
آگهى حصر وراثت

آقــاى كيوان كرمان ســاروى ش ش 138 به شــرح دادخواســت به كالســه 93/227/ش از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عزت اله كرمان ســاروى ش ش 801 
درتاريــخ 94/1/8 در اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1-متقاضى(پســرمتوفى)2- هاجر تقيان ف رمضان ش ش 38 صادره از ســارى مادر متوفى ، اينك با 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 شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف94/660 
حوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
خانم صديقه الســادات پاالر ش ش 1945 به شــرح دادخواســت به كالســه 93/229/ش از اين شورا 
درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ميرقربان پــاالر ش ش 14 درتاريخ 
93/10/22 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
متقاضى(دخترمتوفى)2-ســيدهادى پاالر ف ميرقربان ش ش 10757 پسرمتوفى3-عزت السادات حبيبى ف 
ميرآقا ش ش 1006 همسر متوفى محل صدور هردو تبريز، 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 شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف 
حوزه اول شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده كالســه 9309988315200957 شعبه 108 دادگاه عمومى جزايى شهرستان كرمانشاه دادنامه 
شــماره 9409978313100006 ، شــكات: 1- آقاى ســعيد حيدرى كهريزى به نشانى كرمانشاه الهيه ميدان 
ـ 3- آقاى امير پيرى به نشانى كرمانشاه  رسالت خ جانبازان كوچه سوم 2- دادستان عمومى كرمانشاه به نشانىـ 
خ صابونى كوى شــهيد محمدرضا فعلى پور جاويد قديم 4- آقاى ساســان تاشــك به نشــانى كرمانشاه صابونى 
كوى شــهيد فعلى پور پ6 -5- آقاى وفا مسعودى نيا فرزند مصطفى به نشانى شهرستان كرمانشاه جليلى كوى 
ســهراب اميرى پ 94 -6- آقاى مرتضى بادامى به نشــانى كرمانشاه كوچه نظام پ 67 -7- آقاى غالمرضا نقى 
به نشــانى كرمانشــاه صابونى كوى شــهيد فعلى پور پ10 ، متهمين: 1- آقاى على اشــرف صياد ماهى 2- آقاى 
مهدى ولد بيگى همگى به نشانى مجهول المكان 3- آقاى حميدرضا نقى فرزند غالمرضا به نشانى زندان مركزى 
كرمانشاه ، اتهام: سرقت مستوجب تعزير (راى دادگاه) الف) در مورد اتهام حميدرضا نقى فرزند غالم رضا دائر 
بر ارتكاب پنج فقره سرقت تعزيرى موضوع كيفرخواست شماره 9310438315004672 مورخ 93/10/28 
دادســراى شهرستان كرمانشاه كه با توجه به شكايت 1- سعيد حيدرى كهريزى شامل يك دستگاه گوشى تلفن 
همــراه با مــارك نوكيا 6303 -2- مرتضى بادامى شــامل چهل قطعه كبوتر 3- غالم رضا نقى شــامل يك لنگه 
درب آهنى 4- ساســان تاشك شامل يك دســتگاه آبگرمكن و شيرآالت منزل 5- امير پيرى شامل كارت شارژ 
به مبلغ ســه ميليون ريال ، ســيگار ، وجه نقد به مبلغ يك ميليون ريال ، يك قطعه ســيم كارت ايرانســل ، رم 
4 گيگ ، گزارش مرجع انتظامى و اقارير متهم در مرجع انتظامى و دادســرا و النهايه جلســه دادگاه ارتكاب بزه 
هاى انتســابى محرز و منطبق با ماده 656-667 از قانون مجازات اســالمى (تعزيرات) بوده و برهمين اساس و 
بــا اعمال ماده 134 از قانون مجازات اســالمى مصوب 1392/2/1 از جهت رعايــت قواعد تعدد جرم و رعايت 
تبصره 3 همان ماده از حيث تخفيف مجازات به لحاظ اظهار ندامت متهم وى را براى هر يك از سرقتها به تحمل 
بيست و چهار ماه حبس و چهل ضربه شالق تعزيرى با احتساب ايام بازداشت قبلى و رد عين و در صورت فقدان 
عين به رد مثل يا قيمت اموال مســروقه به شــكات محكوم مى نمايد كه در هر يك از موارد مذكور فقط يكى از 
مجازاتهــا قابل اجراء مى باشــد و اگر مجازات قابل اجرا به يكى از علــل قانونى تقليل يابد يا تبديل يا غير قابل 
اجراء شــود مجازات بعدى اجراء مى گردد و راجع به اتهام همان متهم دائر بر تخريب عمدى ويترين مغازه امير 
پيرى با توجه به اينكه فعل انتســابى مقدم بزه ســرقت ميباشــد فلذا بزه انتسابى ثابت نبوده و به استناد بند 
الف ماده 177 از قانون آيين دادرسى كيفرى راى بر برائت وى صادر ميشود راى صادره حضورى و ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. ب) راجع به اتهام 
1- على اشــرف صياد ماهى 2- مهدى ولد بيگى دائر بر مشــاركت در 1- ســرقت مقرون به آزار 2- مشاركت 
در ايراد ضرب و جرح عمدى موضوع شــكايت وفا مســعودى نيا كه با التفات به جامع  محتويات پرونده از جمله 
كيفرخواســت دادسرا ، شكايت همان شاكى ، گواهى پزشــك قانونى ،تحقيقات محلى ، گزارش مرجع انتظامى و 
اينكه متهمان با وصف احضار از طريق نشــر در آگهى در جلســه دادگاه حاضر نشده و دفاعى معمول نداشته اند 
بزه هاى انتســابى ثابت و منطبق با مواد 652-667 از قانون مجازات اســالمى (تعزيرات) و 448و449و452و
454و462و549و709و710و714و715 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392/2/1 بوده و بر همين اساس 
هر يك از متهمان را از جهت اتهام رديف اول به تحمل ســه ســال حبس و هفتاد و چهار ضربه شــالق تعزيرى و 
از جهت اتهام رديف دوم متســاوياً به پرداخت ســه و نيم صدم ديه كامل بابت جرح از نوع داميه ابروى چپ و 
جرح از نوع حارصه روى گونه چپ و جرح از نوع حارصه مچ داخلى پاى راست سه هزارم ديه كامل بابت كبودى 
پلك فوقانى چشــم چپ ارش معادل دو دهم يك درصد ديه كامل بابت تورم مفصل بند اول انگشــت شســت 
ظرف مدت يكســال از تاريخ وقوع جرم در حق شــاكى محكوم مينمايد ضمناً متهمان متســاوياً به رد عين (200 
قطعه كارت شارژ همراه اول بيست هزار ريال، 150 قطعه كارت شارژ ايرانسل بيست هزار ريال ، 100 قطعه 
كارت شــارژ ايرانســل ده هزار ريال ، يك ميليون ريال وجه نقد) و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت 
مال مســروقه به شــاكى محكوم ميشــوند راى صادره غيابى و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
اين شــعبه و پس از آن ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان 

كرمانشاه مى باشد. م الف/347
رئيس شعبه 108 دادگاه جزايى كرمانشاه

تاســيس موسســه  غير تجارى  طلوع بامداد  خاوران در تاريخ  1394/02/13 به شماره  ثبت  
4591 به شناسه ملى 14004890541 

ثبــت و امضــا  ذيل  دفاتر تكميل گرديده  كه خالصه آن  به شــرح زير  جهت اطالع عموم  آگهى ميگردد.- 
موضــوع موسســه:  تهيــه  و عرضه  محصوالت  فرهنگــى  و هنرى  داراى مجوز  در حوزه  فيلم هاى  مســتند  و 
ســينمايى پــس از اخذ  مجوزهــا ى الزم  و ثبت موضوع فعاليت   مذكور  به منزلــه اخذ وصدور  پروانه فعاليت  
نمى باشد –مدت موسسه:  نامحدود –مركز اصلى  موسسه: مشهد قاسم آباد  -بلوار شريعتى  شريعتى  كوچه 
زحمتكش  پالك 30 طبقه اول  30 كد پســتى 9189639131 ســرمايه موسســه : مبلغ 1000000 ريال  مى 
باشــد – اولين مديران موسســه: آقاى وحيد  نيكونام  طوسى  به ســمت عضو  اصلى هيئت مديره  و خانم الناز  
مبلغ   به ســمت  عضو اصلى  هيئت مديره  و آقاى  محمد  جعفر  رفيعى  به ســمت  عضو   اصلى  هيئت مديره  
و رئيــس  هيئــت مديره  و مدير عامل  براى مدت  نامحدود انتخاب گرديدنــد  دارندگان حق امضا: كليه اوراق 
و اســناد  بهادار و تعهدآور  موسســه از قبيل  چك – ســفته – بروات  قراردادها  عقود اســالمى  با  امضا مدير 
عامــل همراه  با مهر موسســه  معتبر مى باشــد  اختيارات  مديــر عامل: طبق اساســنامه  .م الف: 3358 تاريخ 

انتشار: 94/2/15
 اداره كل ثبت  اسناد و امالك  خراسان رضوى

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير  تجارى مشهد

برگ اجرائى
  مشــخصات  محكوم عليه :نام  ابوالفضل محمد ى زاده   نام خانوادگى : رحيم بخش ريگى  نشــانى محل 
اقامت:  نســيم آباد  - نســيم 3 پالك 6 2- مجهول المكان   مشــخصات محكوم له:  نام خليل   نام خانوادگى: 
مهدى زاده   نشــانى محل اقامت:  نســيم آباد  انتهاى نســيم 6  محكوم به   به موجب  راى  شــماره  387 تاريخ 
93/10/15 شــعبه 2 شــوراى حل اختالف  شهرســتان قوچان   كه قطعيت يافته  اســت   محكوم عليه  محكوم  
است به : حضور در  يكى از  محاضر  اسناد رسمى  و تنظيم  سند رسمى  خودرو در  حق محكوم  له  ( خواهان) 
و پرداخت نيم عشــر دولتى در حق  دولت  محكوم  مى باشــند   راى غيابى است   محكوم عليه مكلف است  پس 
از ابــالغ  ايــن بــرگ اجرائى  ده روز مفاد  آن را به موقع  به اجرا  بگذارد  و يا ترتيبى  براى پرداخت  محكوم به  
و يــا انجــام  تعهد  و مفاد راى  بدهد  در غير اينصورت  برابر مواد  24,34,35 ,38,63,66 قانون اجراى  اجكام 
مدنى  مواد  522,523 ,526 قانون آيين دادرســى  مدنى   اقدام قانونى  از ســوى  اجراى احكام  دادگســترى  

صورت مى پذيرد .م الف:109 تاريخ انتشار:94/2/15
 امضا و مهر  مسئول  دبير خانه شورا       امضا و مهر  قاضى شورا 

تاســيس شــركت  ســهامى خــاص  هوشــمند ســازان  كارن  پــارس  آريــا  تــوس در تاريــخ  
1393/12/03 به شماره ثبت  53845 به شناسه ملى 14004750868 

 ثبــت و امضــا  ذيل دفاتر  تكميل گرديده  كه خالصه آن  به شــرح زير  جهــت اطالع عموم آگهى  ميگردد.1- 
موضوع شركت:  خريد و فروش  و خدمات   پس از فروش  كليه تجهيزات  برق صنعتى  و اتوماسيون  خطوط توليد  
و همچنين  اتوماسيون  ساختمان  , سيستم مديريت  هوشمند ساختمان  - طراحى  و اجراى  پروژه هاى  اتوماسيون  
صنعت  و ساختمان   , مشاوره  و مجرى  پروژه هاى  بهينه سازى  مصرف انرژى  و استفاده  از انرژى  هاى نو و تجديد  
پذير  , اعطاء  و اخد نمايندگى  در داخل و خارج  , عقد قرارداد   با اشخاص  حقيقى وحقوقى  شركت  در مناقصات  و 
مزايدات   , اخذ وام  جهت شركت, پس از اخذ  مجوزهاى الزم  و ثبت موضوع فعاليت  مذكور به  منزله اخذ و صدور 
پروانه فعاليت  نمى باشــد. مدت شــركت:  از تاريخ ثبت به مدت  نامحدود -  مركز اصلى شــركت: خراسان رضوى 
-  مشهد  - اقبال  9 پالك 10واحد 7  كد پستى 9179733973 – سرمايه شركت: مبلغ 1000/000 ريال منقسم 
به  100 سهم  10/000 ريالى كه تعداد  100 سهم  با نام  كه مبلغ  1000/000  ريال توسط  موسسين طى گواهى 
بانكى  شماره  498740 مورخ  1393/10/28 نزد   بانك ملت  شعبه  بلوار  دانشجو پرداخت  گرديده است . اولين  
مديران شركت: 1-آقاى اميد لزگى   نظركاه به سمت  رئيس هيئت مديره  2- آقاى وحيد  زاهدى  به سمت نايب  
رئيس  هيئت مديره 3- آقاى على قربانى  به ســمت عضو  هيئت مديره  و مدير عامل  به مدت دو  ســال   انتخاب 
گرديدند  وكليه اوراق و اسناد  بهادار  وتعهدآور  شركت با امضاى  مشترك مدير عامل  و رئيس  هيئت مديره  و نائب  
رئيس  هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر  است. اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه – بازرس اصلى  و على 
البدل: آقاى حبيب  اله  حسين زاده   به عنوان بازرس  اصلى و آقاى  محمد درويشى  ديزاوند   به عنوان   بازرس  

على البدل براى مدت  يك سال  انتخاب گرديدند. م الف:15559 تاريخ انتشار:94/2/15
اداره كل ثبت اسناد  و امالك استان خراسان رضوى 

مرجع ثبت شركتها و موسسات غير  تجارى  مشهد 

آگهى فقدان سند مالكيت 
 نظر به اينكه خانم   مهشاد  اسوده  سر شورى     به استناد  دو برگ استشهاديه  گواهى امضاء شده  منضم   به 
تقاضاى  كتبى  جهت دريافت  سند مالكيت المثنى  نوبت اول  به اين اداره  مراجعه و مدعى است   ششدانگ  پالك 
6604 فرعى از 182 اصلى بخش 10 متعلق به وى مى باشد  به علت  سهل انگارى مفقود گرديده است        با بررسى 
دفتر  معلوم شــد   ســند مالكيت اوليه ذيل ثبت  32557 صفحه 217دفتر164 بنام آقاى  كرمعلى  ياحقى  ثبت و 
سند  مالكيت چاپى  بشماره  113662 صادر و تسليم شده است و برابر سند  رسمى  5336-90/12/22 دفتر 
200 مشهد به خانم  مهشاد  اسوده  سرشورى  منتقل گرديده  و برابر  سند  رهنى 5342-90/12/21  دفتر 200 
مشــهد در رهن  تعاونى  اعتبار  فرشــتگان  قرار گرفته  و برابر نامه   139305806091001713 -93/6/16 
اجراى ثبت  بازداشت ميباشد و  دفتر امالك   بيش از اين  حكايتى ندارد  لذا به استناد تبصره   يك  ماده 120آئين 
نامه   قانون ثبت  مراتب  يك نوبت آگهى  و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد  آگهى  معامله اى  انجام داده   
يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد  بايستى  ظرف ده روز  از تاريخ انتشار  اين آگهى  اعتراض كتبى  خود را  
به پيوست  اصل سند  مالكيت  يا سند  معامله اى رسمى  به اين اداره  تسليم نمايد   بديهى است  در صورت عدم 
اعتراض  در مهلت مقرر  و يا وصول  اعتراض بدون  ارائه  سند مالكيت  يا سند معامله رسمى  نسبت به صدور  سند 

مالكيت  المثنى  و تسليم آن  به متقاضى اقدام خواهد  شد.م الف: 3359 تاريخ انتشار:94/2/15
محمد اسماعيل ذاكرى - رئيس ثبت  اسناد  و امالك ناحيه دو مشهد

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  139360319007033119 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمان  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم 
فاطمه محمدى زاده تهرودى فرزند نجف بشماره شناسنامه 145 صادره ازراين در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
154/10 متر مربع تحت پالك 17451 فرعى از 2787 اصلى واقع در بخش 3 كرمان به آدرس كرمان بلوار رسالت 
كوچه شماره 7 بعد از چهار كوچه دوم درب 12 خريدارى از محل مالكيت خانم اختر جوادى  محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
ســند 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 : 260
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/15

امين رضا قوام ، كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كرمان

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 139360319008004970 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 
محســن اميرى خانمكانى فرزند حسين بشماره شناســنامه 46صادره اززرند در يك باب خانه به مساحت 344 متر 
مربع پالك 5 فرعى از 5622 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان حجت كوى 2 خريدارى از مالك رسمى آقاى 
محمد قاسم پور 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 : 23
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 139360319008002705 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 
عليرضا عســكرى حصنى فرزند احمد بشماره شناســنامه 3080007875 صادره اززرند در يك باب مغازه مشتمل 
بر فوقانى به مســاحت 147/50 متر مربع پالك 827 فرعى از 7561 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان 
امير كبير كوى 7 خريدارى از مالك رســمى آقاى غالمعباس نظريان محرز گرديده اســت. 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 رســيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض – دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. م الف : 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 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 مساحت 
62/20 متر مربع پالك 140 فرعى از 6472 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند بلوار امام حسين (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 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 : 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 شــماره 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 مساحت 
498/20 متر مربع پالك 112 فرعى از 7672 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان صياد شــيرازى 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 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 : 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 شــماره 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 
رسول جوكار فرزند محمد بشماره شناسنامه 1164صادره اززرند در يك باب خانه به مساحت 645 متر مربع پالك 
101 فرعى از 1043 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند ريحانشهر خيابان امام روبروى مسجد خريدارى از مالك 
رسمى آقاى حاجى جماليزاده 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 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 : 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 شــماره 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 مســعود بشــماره 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 رســمى خانم ســكينه اكبرنژاد 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 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 

برابــر آرا صــادره هيات حل اختالف موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان زرند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شــود در صورتيكه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشــته 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 على ابراهيمى ســيريزى  فرزند عباس به شناســنامه 6 صادره از زرند 
ششــدانگ خانه به مســاحت 455/70متر مربع واقع در بخش 13 كرمان زرند يزدانشهرخيابان فاطميه  خريدارى 

از محمد حسن نظريان  
260 فرعــى از 18768 اصلــى آقاى عباس ابراهيمى ســيريزى  فرزند على به شناســنامه 9 صادره از زرند 
ششدانگ خانه به مساحت 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

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

برابــر راى شــماره5604 13936031901402 هيات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى جواد شــبرنگ پور فرزند عيســى بشماره شناسنامه 156 صادره ازجيرفت در ششدانگ يك باب 
خانــه به مســاحت 270/12 متر مربــع پالك 153 فرعى از 581 – اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك – فرعى 
از 581- اصلى قطعه دو واقع در اراضى حســين آباد جيرفت بخش 45 كرمان خريدارى از مالك رســمى آقاى 
ابراهيم سيديان 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 : 1158
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/29

  جواد فاريابى ، رئيس ثبت اسناد و امالك 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  139360319014000552 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى على حاتمى فرزند فتح اهللا بشماره شناسنامه 6 صادره ازجيرفت در ششدانگ يك باب خانه و باغچه به مساحت 
2818/10 متر مربع پالك 524 فرعى از 1- اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 5 فرعى از 1- اصلى قطعه يك واقع 
در اراضى محمد آباد ســكون جبالبارز جيرفت بخش 34 كرمان خريدارى از مالك رســمى خانم سكينه حسام عارفى 
محرز گرديده اســت. 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 تسليم و پس از اخذ رسيد – 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 : 1146
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/29

  جواد فاريابى ، رئيس ثبت اسناد و امالك 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 شــماره  139360319014027567  هيات اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى اسفنديار مشايخى فرزند عيسى بشماره شناسنامه 596 صادره ازجيرفت در ششدانگ يك باب 
خانه و باغچه به مســاحت 1361/89 متر مربع پالك 282 فرعى از 556- اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 
23 فرعــى از 556 – اصلى قطعه 5 واقع در اراضى اســالم آباد ســاردوئيه جيرفت بخش 34 كرمان خريدارى 
از مالــك رســمى خانم ماه جان مشــايخى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
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 : 1127
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/29

  جواد فاريابى ، رئيس ثبت اسناد و امالك جيرفت

آگهى تعيين وقت رسيدگى
خواهان ذبيح اله خواجه حســينى با  وكالت جهانگير فتحى دادخواستى به طرفيت خواندگان 1-على تقوى2-
مجيد(يحيى)نورنژاد3-فاروغ احمدى  به خواسته فك پالك خودرو پيكان به شماره 72 ايران482ط18تقديم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان محمودآباد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد ارجاع و به 
كالسه 93/62ثبت گريده كه وقت رسيدگى آن94/3/17 ساعت 10:30 صبح تعيين شده است . 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 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 شورا  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 شوراى حل اختالف محمودآباد


