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آگهى مزايده مال غير منقول (اسناد ذمه) پرونده كالسه 9500087
چهارصد و هشتاد و نه هزارم دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 168609 مترمربع پالك 
152 فرعى از ســنگ 99 اصلى واقع در قريه آرو حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شــماال به طول 240 متر پى 
است به حريم جاده قديم مازندران شرقا به طول 778 متر پى است به پالك 151 فرعى جنوبا به طول 246/55 
متر پى است به اراضى ملى غربا به طول 746/8 متر پى است به پالك 153 فرعى كه ذيل صفحه 223 دفتر 361 
به شماره ثبت 3451 بنام شركت مرغ مادر الوند پر طال صادر شده است و برابر سند 1382/11/29-88999 
دفترخانه يك دماوند به اشرف شريف زاده انتقال داده است و بموجب چك شماره 678845 بانك پاسارگاد شعبه 
شهرك اكباتان در قبال مبلغ 5000000000 ريال در رديف شماره 139505801058000872 به نفع شركت 
مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان بازداشت ميباشد كه بعلت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت 
كالســه 9500087 شده اســت و برابر نظريه مورخ 1396/7/12 كارشناس رسمى دادگسترى توصيف اجمالى 
مورد بازداشتى عبارت است از ملك فوق واقع است در دماوند روستاى آرو ملك مذكور واقع در دماوند بخش آرو 
ميباشــد و در زمان بازديد داراى يك حلقه چاه با شــماره پروانه 10476/400/441 مورخ 1379/12/1 باعمق 
23 متر و قطر لوله آبده 2 اينچ و ميزان بهره بردارى به ظرفيت حداكثر 5 ليتر در ثانيه و حداكثر مدت كار 3000 
ساعت در سال با ايستگاه پمپاژ و فيلتراسيون ميباشد همچنين در قسمت شمال مركزى و شمال غربى حدود 5/1 
هكتار اختصاص به كشت خيابان و درختان ميوه شامل حدود 850 اصله انواع سيب و نيز هلو و آلبالو و گيالس و 
تعدادى گردو در سنين 3 الى 5 سال جمعا به مقدار 1200 اصله داده شده است كه توسط سيستم قطره اى آبيارى 
مى شود ضمنا استخر ذخيره آب جهت كشاورزى با پوشش ژئو ممبران به مساحت حدود 800 مترمكعب و ساختمان 
ادارى (كانكس) با مساحت 20 مترمربع با سيستم لوله كشى آب با حدود 4 سال ساخت و ساختمان كارگرى با نماى 
سيمانى و سقف تيرچه بلوك و يونوليت و داراى ايزوگام با ديوارهاى بلوك سيمانى به مساحت حدود 15 مترمربع 
احداثى شده است و همچنين در قسمت جنوب شرق زمين 2 عدد منبع 2000 ليترى گالوانيزه بر روى پايه هاى 
حدود 2 مترى بمنظور انتقال آب از طريق سيســتم لوله كشــى و آبيارى قطره اى و نيز عالوه بر آن يك عدد منبع 
2000 ليترى وجود دارد 3 پمپ آب 2 و 3 اينچى جهت انتقال آب از چاه به استخر و منبع ها و برق تك فاز 25 آمپر 
با قدرت 5 كيلو وات جهت مصرف كشاورزى با ترانس 3 فاز و پايه هاى سيمانى كه از قسمت شمالى به زمين انتقال 
داده شده است مشاهده مى گردد زمين مذكور عمدتا زراعى ديم و از نظر مكانى با توجه به قرار داشتن در مجاورت 
جاده اصلى و سهولت دسترسى در موقعيت مناسبى قرار دارد در قسمت ابتدائى شما زمين خطوط لوله نفت و گاز 
و بنزين عبور نموده است و داراى پروانه تاسيس مرغدارى بر اساس تائيديه رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان 
تهران و به شماره 10/1/4/11447 مورخ 1377/11/14 ميباشد و ششدانگ به مبلغ 67443680000 ريال 
(شصت وهفت ميليارد و چهارصد و چهل و سه ميليون و ششصد و هشتاد هزار ريال) ارزيابى شده است كه برابر 
گزارش مامور اجراء در تصرف مالك ميباشد و جهت وصول طلب بستانكار و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز 
يك شنبه مورخ 1397/1/26 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع 
در دماوند گيالوند بلوار شهيد بهشتى جنب سينما پرستو سالن اجراء حضورى به فروش مى رسد و مزايده از مبلغ 
67443680000 (شصت و هفت ميليارد و چهارصد و چهل و سه ميليون و ششصد و هشتاد هزار ريال) شروع 
و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كال 
نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت 
و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين شده بانك ملى 
به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند ضمناً بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب 
و اشــتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى وغيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم 
نشــده به عهده برنده مزايده اســت و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهاى دارائى و شهردارى و .... 

خواهد بود. تاريخ انتشار آگهى 96/12/23-م الف/5017
رييس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرسى كيفرى به خانم فهيمه نظرى فرزند شفيع كه در پرونده 
كالســه 960940 به اتهام توهين تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 97/2/11 
راس ساعت 8/30 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در 

صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/4626
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى تبصــره يك ماده 394 قانون آيين دادرســى كيفرى به منوچهر خانى وينه كه در پرونده كالســه 
960965 به اتهام ايجاد مزاحمت ، قدرت نمايى با سالح سرد تخريب خودرو  و ايراد صدمه بدنى عمدى با وصف 
نماندن آثار تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 97/2/11 راس ساعت 10/00 صبح 
با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه 

غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/4645
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى 
خواهان آقاى صابر فخرى و خانم ناهيده محمودى گندآبادى – كرم فخرى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى 
محمد حسين حاج همتى و عباس بيگى و ثريا بيگى سرونوى به خواسته سرقت تعزيرى و تهديد و غيره مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988322400367 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(103 جزايى ســابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/2/19 ساعت 10/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1464
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/26 به 
آقاى 1- اميد نادرى قلعه 2- بهزاد نادرى كه در پرونده كالسه 9609988321000808 به اتهام تهديد و ايراد 
صدمه تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 97/2/5 راس ساعت 8/30 صبح با در 
دســت داشتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه 

غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/4628
 رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى احضار متهم
بدينوسيله به آقاى محمدرضا اسكندرى بهروز مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به كيفرخواست صادره از 
دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه در پرونده كالسه بايگانى شماره 960940 به اتهام خيانت در امانت جهت دفاع 
از خود و شــركت در جلسه رسيدگى تاريخ 97/2/17 ســاعت 8 صبح در شعبه 106 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه 

حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف/4630
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
شــاكى شركت برق اســتان كرمانشاه شكايتى عليه مظفر دينارى به اتهام مشاركت در سرقت تعزيرى مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609988323300347 شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر 
كرمانشــاه (111 جزايى ســابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/2/1 ساعت 10/30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهمان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/4632
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده:1299/4/96- وقت رسيدگى: در روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 ساعت 10/00 صبح حوزه 
4 ، خواهــان: محمــد احمدزاده بوكالت از ابراهيم يوســفيان  ، خوانده: جليل آقايى ، خواســته: مطالبه وجه چك– 
خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت 
رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر 

آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/20075
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده:1248/4/96- وقت رسيدگى: در روز دوشنبه مورخ 97/2/24 ساعت 10/45 صبح حوزه 
4 ، خواهان: جواد روح اللهى ورنوســفادرانى ، خوانده: اكبر زارعى پور ، خواســته: اســترداد الشــه چك– خواهان 
دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى 
تعيين شــده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين 

آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/20076
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششــدانگ پالك ثبتى 3513/10 اصلى واقع در بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر جلد 130 
صفحه 52 ذيل ثبت 19302 به نام آقاى عباس دربانيان صادر و تسليم گرديده است سپس نامبرده برابر گواهى 
شــماره 95/7652/0201/345 مورخ 1396/12/14 اداره آگاهى شــاهرود و برابر استشهاديه المثنى  اعالم 
مفقوديت سند به علت سرقت را نموده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده است لذا برابر تبصره 
1 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك بار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هر كس نسبت به 
صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب 
را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اينصورت 
پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ســند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شــد. شــماره چاپى ســند 

دفترچه اى 754817 مى باشد. تاريخ انتشار: 96/12/23
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

متن آگهى
شماره ابالغنامه:9610102513210123 شماره بايگانى 961061 خواهان امين مظلومى ليلى دادخواستى 
به طرفيت خوانده فوق محمدرضا حســين پوركســارى به خواســته مطالبه وجه بابت .. مطالبه خسارات دادرسى و 
مطالبه خســارت تاخير تاديه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609982513200851 
شــعبه 12 دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرســتان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/2/1 ساعت 10:30 تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر 
جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم خيابان ساحلى جنب زندان ساحلى دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم طبقه همكف 

شعبه 12 دادگاه عمومى (حقوقى)
دفتر شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم

متن آگهى
 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان عجب شير  -محكوم له:اسماعيل عزيز پور  محكوم عليه:غالمحسين 
جوانشير پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به آ قاى غالمحسين جوانشير كه مجهول المكان مى باشد 
ابالغ مى شــود طبق اجرائيه صادره از شــعبه دوم حقوقى عجبشــير صادره در پرونده كالسه 960065 به موجب 
دادنامه اصالحى شــماره 9609974401500699مورخ26/9/1396صادره ازشــعبه دوم حقوقى محكوم عليه 
محكوم به انتقال و تنظيم ســند رســمى مقدار 4 سهم از 24 سهم از 120سهم ششدانگ قنات معروف به بيوك 
چشــمه تحت پالك 57اصلى يخش 10 مراغه به نفع محكوم له مى باشــد .هزينه اجرا در حق اجراى احكام مدنى.
بديهى اســت با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبريا اخذ تامين متناســب از 
محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73آ.د.م 
و و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشــار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار 
آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد.در غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى 

مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.
هادى نيرومند شيشوان عجب شير -بلوار شيزگان- ساختمان دادگسترى ودادسرا

- مدير دفتر شعبه دوم دادگه عمومى حقوقى عجب شير

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى حســن اقدسى نانسائ داراى شناســنامه شماره 23به شرح دادخواست به كالســه 960932  از اين 
دادگاه در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين تو ضيح داده كه شــادروان بهلول اقدسى نانساء به شماره 
شناسنامه 1 در تاريخ 21/10/96در اقامتگاه دائمى  خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به :1-داريوش اقدســى نانســاء به ش ش 881 متولد 1355پسر متوفى 2- هاشم اقدسى نانساء به ش 
ش 961 متولد 1358 پســر متوفى 3- حســن اقدسى نانساء به ش ش 23 متولد 1364 پسر متوفى 4- مهدى 
اقدســى نانســاء به ش ش 99 متولد 1366 پسر متوفى5- ليال اقدسى نانســاء به ش ش 4 متولد 1360 دختر 
متوفى 6- ناهيد اقدســى نانســاء به ش ش 1022 متولد 1362 دختر متوفى7- حكيمه سبزى رازيان به ش ش 
503 متولد 1338عيال متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مز بور را در يك نوبت اگهى مينمايد 
تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك روز به دادگاه 

تقديم دار واال گواهى صادر خواهد شد. 
 قاضى شوراى حل اختالف واحد1 خاكپور

آگهى
خواهان: مهدى فرهادى فرزند عليداد به آدرس لردگان منج روستاى بيدله. خوانده: هامون سراجى فرزند 
صدرالدين به آدرس (مجهول المكان) خواسته: مطالبه وجه چك و هزينه دادرسى به انضمام خسارت تاخير تاديه 
به مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال- شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده، ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
زيــر مبادرت به صدور رأى مى نمايــد. 9909973896800882- در خصوص دعوى آقاى مهدى فرهادى فرزند 
عليداد بطرفيت آقاى هامون سراجى فرزند صدرالدين بخواسته مطالبه مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به استناد 
يك فقره چك به شماره 0937/210701 بر عهده بانك صادرات استان آذربايجان شرقى شعبه مركزى ميانه به 
تاريخ (95/4/30) و هزينه دادرســى به انضمام خســارت تاخير تاديه، با توجه به محتويات پرونده از جمله شرح 
دادخواســت تقديمى از ناحيه خواهان و كپى مصدق چك مزبور و وجود اصل چك در يد خواهان و امضاى خوانده 
(صادر كننده، در ذيل آن كه مورد گواهى بانك محال عليه قرار گرفته و گواهى عدم پرداخت صادره كه همگى بر 
اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان داللت دارد و شورا خواسته خواهان را محرز و ثابت تشخيص داده و مستنداً 
بــه مــواد 310 و 313 از قانــون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح قانون صــدور چك و مواد 198 و 
515 و 519 و 522 از قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده 
/ به پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ سه ميليون و بيست هزار ريال به 
عنوان هزينه دادرسى به انضمام پرداخت خسارت تاخير تاديه كه از زمان سر رسيد چك لغايت اجراى حكم وفق 
قانون محاســبه مى شــود در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد. راى صادره غيابى اســت و ظرف مهلت بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــورا و ســپس قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان 

لردگان مى باشد. 
قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان لردگان- محمد سعيد كريمى

آگهى مفقودى
برگ سبز موتور سيكلت تيزكار  تيپ 125 به شماره شهربانى 323ايران26746مدل89 به رنگ مشكى  
بنام حسين نورى  و به شماره ملى 5560232475مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بهارستان

ســند وبرگ ســبز موتورســيكلت انرژى مدل 1395 رنگ نقره اى بشــماره پالك 774-28814 بشماره 
موتور 0125N1K133679  وشماره تنه 125E9501323 بنام محمود وكيلى فرزند ابراهيم ش ش 1172 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

برگ ســبز سوارى پرايد 131se مدل 1395 به رنگ سفيد روغنى به شماره موتور 5476738 و شماره 
شاسى NAS411100F3443010 به شماره پالك 178م65- ايران 41 مالك خدابس لطيفى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

شناسنامه و تسلسل اسناد سوارى پرايد تيپ صبا مدل 1377 رنگ سفيد شماره موتور 00095360 و 
شــماره شاسى F1412277576461 شــماره پالك 694س76- ايران 14 مالك هادى قاسمى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

كارت و بيمه نامه خودرو ســوارى ســايپا 131SX مدل 91 به شــماره انتظامى 259ج59- ايران 49 و به 
شــماره موتور  M13/4568539و به شماره شاســى S1412291085008 به نام مصيب نگين تاجى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

پروانه اشــتغال به كار مهندســى به شــماره 01322-300-12 محل صدور پروانه:مازندران متعلق به 
مهندس محمدعلى رضايى ش ش 325 صادره محمودآباد در رشــته مهندســى عمران-عمران از دانشگاه آزاد 

اسالمى بجنورد مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ كمپانى برگ ســبز و برگ وكالت خودرو ســوارى ســمند مدل1390 شــهربانى ايران28-287ل36 
ش موتور 14790051107 شاســى NAACJIJC4CF060028 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.مالك 

متعهد مى گرددمسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

آگهى مزايده
به موجب راى شــماره 960-37شــعبه هفتم وكالســه پرونده 960867اجراى احكام مدنى دادگسترى 
شهرســتان بهارســتان محكــوم عليه آقاى زمانعلى مــرادى فرزند محمد محكوم اســت به برابــر اجراييه درحق 
محكــوم لــه آقاى محمــود امينى فرزند منصور و مبلغ يك بيســتم ريال بابت نيم عــرش دولتى در حق صندوق 
دولت كه اموال محكوم عليه حســب درخواســت محكوم له توقيف و توسط كارشــناس منتخب دادگاه اررزيابى 
گرديده اســت كه قــرار مزايده امــوال توقيفى ذيل بــه تاريخ1397/12/18روز شــنبه ســاعت9-10صبح 
درمحل مزايده به نشــانى نسيم شــهرميدان هفت تيردادگسترى شهرستان بهارستان دفتراجراى احكام مدنى 
برگزارمى گرددعليهذا افرادى كه مايل به شــركت درمزايده مى باشــندمى تواننــد درتاريخ فوق الذكرمراجعه 
وفردياافرادى كه كه باالترين قيمت راپيشــنهاددهد به عنوان برنده مزايده شــناخته خواهدشــد: مشــخصات 
وقيمت پايه اموال توقيفى موردمزايده: مورد مزايده عبارت اســت يك دســتگاه آپارتمان 96مترى مربع واقع 
در گلســتان فلكه دوم دور فلكه ســاختمان شــايان در طبقه اول مشاع از شــش دانگ پالك ثبتى 5665فرعى 
از 142اصلى تازه ســاخت كه كف و ديوار تا 5،1درصدر ســراميك داراى دو اتاق خواب و آشــپزخانه كه فاقد 
هرگونه از قبيل كابينت و ســينگ ...وده قدمت آن 2 ســال مى باشــد و داراى آسانســور بوده و فعال ساختمان 
راه اندازى نشــده است . ارزش مورد مزايده حســب اعالم نظر هيئت كارشناسى به مبلغ 192000000ريال 
معــادل يكصــدو نود دو ميليون تومان تعيين گرديده اســت . :ماده129قانون اجراى احــكام مدنى : ده درصد 
پيشنهادى نقدا از برنده مزايده اخذونامبرده مكلف است ظرف يكماه ازتاريخ مزايده باقيمانده ثمن موردمعامله 
رابــه صندوق دولت توديع نمايددرغيراين صورت ده درصد وصول شــده به نفع صندوق دولت ضبط ومزايده 
تجديدخواهدشــدمتقاضيان ميتواننــد پنــج روزقبــل ازموعدمزايــده بــه اين اجــرا مراجعه نماينــد تا ترتيب 

بازديدآنان ازمحل مزايده داده شود.
مدير/دادورزاجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان

اجرائيه 
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: محمدرضا اميرى شــيرانى فرزند ابوالفتح آدرس: اســتان چهارمحال 
و بختيارى لردگان روســتاى شــيرانى- محكوم عليه: 1- مهدى چزايى فرزند حســن مجهــول المكان 2- فرهاد 
ولــى بيدلى درويش ونــدى فرزند اكبر مجهول المكان 3- محمد قهرمانى ايمانــى فرزند غيبعلى مجهول المكان 
4- عليرضا نورالدين فرزند على اصغر مجهول المكان5 - زهرا اسالمى فرزند حسن مجهول المكان 6- غالمرضا 
اســدپور فرزند تقى مجهول المكان 7- پريســا اســدپور فرزند غالمرضا مجهول المكان 8- زهره تداعى زاده 
فرزند احمد مجهول المكان 9- حســن مســرور فرزند رمضان مجهول المــكان 10- وحيد بهرامى فرزند محمد 
ابراهيــم مجهول المكان . مشــخصات نماينــده يا قائم مقام قانونى محكوم له: هــادى محمدى جانكى فرزند فرج 
اهللا نشــانى خيابان دادگســترى روبروى كانون فرهنگى سازمان 32 نوع رابطه وكيل. آدرس تهران پايين تر از 

ترمينال جنوب محل سنگبرى ها مغازه ى لوكس خانگى
 مدير دفتر دادگاه بخش شعبه دادگاه عمومى

اجرائيه 
مشــخصات محكــوم له/ محكوم لهــم: محمدرضا اميرى شــيرانى فرزنــد ابوالفتــح آدرس: ا چهارمحال و 
بختيارى لردگان روســتاى شــيرانى- مشــخصات محكوم عليه/ محكــوم عليهم: 1- مهدى چزايى فرزند حســن 
مجهــول المكان2- فرهاد ولى بيدلى درويش وندى فرزند اكبر مجهول المكان 3- محمد قهرمانى ايمانى فرزند 
غيبعلــى مجهول المكان 4- عليرضا نورالدين فرزند على اصغر مجهول المكان 5- زهرا اســالمى فرزند حســن 
مجهول المكان6- غالمرضا اسدپور فرزند تقى مجهول المكان 7- پريسا اسدپور فرزند غالمرضا مجهول المكان 
8- زهره تداعى زاده فرزند احمد مجهول المكان 9- حســن مســرور فرزند رمضان مجهول المكان 10- وحيد 
بهرامــى فرزند محمد ابراهيم مجهول المكان. مشــخصات نماينده يا قائم مقام قانونــى محكوم له/محكوم لهم: 
هــادى محمــدى جانكى فرزند فرج اهللا نشــانى خيابان دادگســترى روبروى كانون فرهنگى ســازمان 32 وكيل. 
محمدرضا اميرى شــيرانى- محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه 
مربوطــه 9609973835901821 محكوم عليه محكوم اســت بصورت تضامنى بــه پرداخت پنج ميليارد ريال 
وجه نقد بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك لغايت زمان وصول محكوم 
به بر اساس شاخص تورم اعالمى از سوى بانك مركزى و پرداخت هزينه دادرسى و حق وكاله وكيل طبق تعرفه 
قانونى و 5 درصد مبلغ محكوم به بعنوان نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت جمهورى اسالمى ايران. محكوم 
عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانونى اجراى 
احكام مدنى) 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد3- مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاى محكوم 
به از آن ميســر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را 
شــامل تعداد يا مقدار قيمت همه ى اموال منقول و غير منقول به طور مشــروح مشتمول بر ميزان وجوه نقدى 
كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد با همراه مشخصات دقيق حسابهاى 
مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضميمه 
دادخواســت اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواســت محكوم له بازداشــت مى شود (مواد 8 و 3 
قانــون نحوه اجراى محكوميــت مالى 1394). 4- خوددارى محكوم عليه از اعــالم كامل صورت اموال به منظور 
فــرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجــه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 
ق. م. ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجراى محكوميت مالى 1394). 5- انتقال مال بــه ديگرى به هر نحو با انگيزه 
فــرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه 
شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت 
مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط 
بــه موافقــت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
مدير دفتر دادگاه بخش شعبه دادگاه عمومى بخش خانميرزا – 

رئيس دادگاه عمومى بخش خانميرزا- آقاى اسحاق عليدوستى

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت پنج دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 1/2486 باقيمانده اصلى واقع در بخش دو ثبتى 
شاهرود در دفتر جلد 52 صفحه 558 ذيل ثبت 5212 به نام آقاى اصغر عظيمى ثانوى صادر و تسليم گرديده 
اســت سپس برابر گواهى حصر وراثت به شــماره 138 مورخ 1390/7/28 شوراى حل اختالف شاهرود آقاى 
غالمرضا عظيمى ثانوى احد از ورثه اعالم نمود اصل ســند نزد خانم اكرم عظيمى ثانوى ( احد از ورثه) مى باشــد 
كــه مراتب طــى اخطاريه 121/6866 مورخ 1396/11/18 به نامبرده اعــالم و پس از طى مهلت مقرر و عدم 
ارائه ســند آقاى غالمرضا عظيمى ثانوى برابر استشــهاديه المثنى درخواســت صدور سند مالكيت المثنى نمود 
لذا برابر تبصره 3 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك بار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا 
هر كس نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام 
معامله اى اســت مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتبا به اداره ثبت اســناد و امالك 
شاهرود اعالم در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر 

خواهد شد. شماره چاپى سند برگى 196381 الف/89 مى باشد. تاريخ انتشار 1396/12/23
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى مزايده اموال غير منقول
حسب درخواست رضا بيات به طرفيت آقاى حامد عبدالملكى در پرونده اجرايى 571/96 مبنى بر فروش 
اموال توقيفى نظر به اينكه ازنامبرده شش دانگ يكباب ساختمان به شماره ثبتى 33236 و پالك 1235 فرعى 
از 9 اصلى به مســاحت 491/40 مترمربع واقع در بخش 5 به آدرس تويســركان روســتاى جعفريه متعلق به 
محكوم عليه توقيف گرديده است و طبق نظريه كارشناس منتخب به مبلغ هشتصد و پنجاه ميليون ريال معادل 
هشــتاد و پنج ميليون تومان برآورد گرديده اســت كه در تاريخ 97/1/19 روز يك شــنبه ساعت 10 صبح در 
اجراى احكام شــوراى حل اختالف تويســركان به مزايده و فروش گذاشته مى شــود لذا از كسانى كه تمايل به 
شــركت در مزايــده را دارند مى تواننــد 5 روز قبل از انجام مزايده نســبت به بازديد امــوال مورد مزايده با 
هماهنگى اين اجرا اقدام نمايند ســپس در تاريخ فوق جهت شــركت در مزايــده در محل اجراى احكام حقوقى 
شوراى حل اختالف تويسركان حاضر شوند ضمنا 10 درصد مبلغ مورد مزايده نقدا و الباقى ظرف مهلت يك ماه 

از تاريخ مزايده از برنده اخذ خواهد شد. م الف/1187
قاضى شوراى حل اختالف تويسركان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى جهان محمدى لهوســى داراى شناســنامه شماره 1214 به شرح دادخواســت به كالسه 593/96 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان آفرين محمدى به شــماره 
شناسنامه 75 در تاريخ 1395/2/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- جهان محمدى لهواسى فرزند ارجعلى ت ت 1328 ش ش 1214 صادره از بويراحمد پدر 
متوفى 2- نصيب جان محمد حســين نژاد ســى ســخت فرزند محمدعلى ت ت 1328 ش ش 1140 صادره از 
بويراحمد مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شوراى حل اختالف سى سخت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم ابوطالب خزايى فرزند يداهللا
خواهان آقاى خسرو طالورى دادخواستى به طرفيت خوانده ابوطالب خزايى به خواسته الزام به ايفا تعهد 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609986310700057 شــعبه 7 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان آبادان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/1/26 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنــى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1/1034
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
كالســه پرونده: 9609985452100876 ، بايگانى: 960918- خواهان: ســازمان منطقه آزاد چابهار ، 
خوانده: كريم بخش پاينده فرزند فقير محمد (مجهول المكان) خواســته: مطالبه طلب، ، خواهان سازمان منطقه 
آزاد چابهــار دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقاى كريم بخش پاينــده فرزند فقير محمد (مجهــول المكان) به 
خواســته مطالبه طلب مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609985452100876 شعبه 
اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان چابهار ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/2/31 ساعت 
11/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظــرف يــك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/777
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى چابهار

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت مشاعى فاقد مساحت بشــماره 0 فرعى از 100 اصلى واقع در سيد آباد كه ذيل ثبت و صفحه 
355 دفتر جلد 468 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 488074 بنام آقاى عباسعلى همتى صادر و تسليم گرديده 
اســت. ســپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شــهود در ذيل آن بشــماره 13013-13014-

1396/12/2 بگواهى دفترخانه 7 دماوند رســيده مدعى اســت كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده 
است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا 
وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به 
دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام 

متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5019
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى
خواهان آقاى سيد محمد مهدى ميربخش به طرفيت صهيب رسولى نژاد به خواسته مطالبه وجه تقديم شوراى 
حل اختالف شهرستان دماوند واقع در شهر دماوند ، ميدان 17 شهريور ساختمان قديم دادگسترى نموده و به كالسه 
735/2/96 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن تاريخ 1397/2/5 و ساعت 17/00 عصر تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى 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/5018
دبير شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى ابالغ
آقــاى شــجاع شــفيعى فرزنــد كيومــرث مجهــول المــكان همســر شــما برابــر دادنامــه قطعــى شــماره 
9609978120101434 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى اسد آباد با بذل مهريه و نفقه و ساير حقوق مالى خود 
درخواست ثبت طالق كرد لذا الزم است ظرف مدت يك هفته پس از انتشار آگهى در دفترخانه 21 طالق اسد آباد به 
آدرس اسد آباد خيابان فرهنگ جنب مسجد جامع حاضر شويد در غير اينصورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد 

شد و اعتراض بعدى مسموع نخواهد بود. م الف/2117
دفتر ازدواج 76 و طالق 21 اسدآباد

دادنامه
پرونده كالســه 9209988465300982 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شــهر روانســر (101 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره 9609978401401055- شاكى: آقاى ياسين اله مرادى فرزند كاكاعبداله به نشانى جوانرود 
ميدان بسيج كوى نانوايى سنگكى 09380215432- متهم: آقاى مهدى باقرى كيچى به نشانى ، اتهام: مزاحمت تلفنى 
، به تاريخ 1396/12/21 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه كيفرى  دو شهرستان روانسر به تصدى امضا 
كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر است با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده و با استعانت 
از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور راى مى گردد 
(راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى مهدى باقرى كيچى موضوع شــكايت آقاى ياســين اله مرادى دائر بر 1- توهين 
2- مزاحمت تلفنى نظر به جميع اوراق و محتويات پرونده در خصوص بزه توهين با توجه به اعالم گذشــت بى قيد و 
شرط شاكى و توجها به نوع و ماهيت بزه معنونه كه در زمره جرايم قابل گذشت و در ماده 104 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1392 احضاء گرديده لذا با  اســتناد به بند دوم ماده 13 و تبصره 2 ماده 417 قانون آيين دادرســى كيفرى 
مصوب 92 قرار موقوفى تعقيب صادر و اعالم مى گردد و در خصوص بزه مزاحمت تلفنى صرف نظر از اعالم گذشت بى 
قيد و شرط شاكى وفق برگه صفحه 23 پرونده و با توجه به جهت عدم كفايت ادله در ارتكاب و انتساب بزه معنونه و 
توجها  به اصل كلى برائت و مستندا به ماده 2 قانون مجازات اسالمى مصوب 92 و مواد 340و341و427 قانون آيين 
دادرســى كيفرى مصوب 92 قرار منع تعقيب صادر و اعالم مى گردد راى صادره ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ 

قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. 
دادرس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان روانسر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حميد سنگ سپيدى فرزند 
خواهان آقاى اهللا نور منصورى فرد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حميد سنگ سپيدى به خواسته مطالبه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609988602800564 شــعبه 28 شوراى حل اختالف 
مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/2/5 ساعت 09/00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 دبير شعبه 28 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
شــاكى على كوليوند فرزند پيرمحمد شــكوائيه اى عليــه متهم ليال خليل ارجمندى فرزند حســينعلى به اتهام 
كالهبردارى مبلغ 940000 تومان تقديم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كنگاور نموده كه با صدور كيفرخواست 
جهت رســيدگى به شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور واقع در استان كرمانشاه شهرستان كنگاور بلوار 
شهيد چمران ابتداى شهرك مهردشت  ارجاع و به كالسه 9409988375300723 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1397/1/27 ســاعت 9/30 صبح تعيين شــده است به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى و به 
تجويــز ماده 344 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1393 و دســتور دادگاه مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 

خود نسخه دوم كيفرخواست را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
 مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 102 دادگاه كيفرى دو كنگاور

متن آگهى 
محكوم له: سيروس پوالدى فرزند بخشعلى ، محكوم عليه: 1- آيت نادرى فرزند بهمن 2- حسين نادرى فرزند 
غالمرضــا فعال مجهول المكان  ،پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله به 1- آيت نــادرى و فرزند بهمن 2- 
حسين نادرى فرزندغالمرضا كه مجهول المكان مى باشند ابالغ مى شود طبق اجرائيه صادره از شعبه 12 شوراى حل 
اختالف كرمانشــاه در پرونده كالسه 9509988609200076 به موجب دادنامه شماره 9509978609200065 
مورخ 1395/12/8 محكوم عليهم محكوم به پرداخت مبلغ 45/100/000 ريال بابت اصل خواسته و نيز پرداخت 
خسارات مندرج در قرارداد و پرداخت مبلغ 1/295/000 ريال بابت خسارات ناشى از هزينه دادرسى و نيز پرداخت 
حق الوكاله وكل مطابق تعرفه قانونى در حق محكوم له مى باشد پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى 
بر عهده محكوم عليه مى باشد بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر 
يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت 
در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشــار درج مى گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد درغير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات 

نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. 
دبير شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
محكوم له: ســيروس پوالدى فرزند بخشــعلى آدرس كرمانشاه كسرى بلوار ســجاد كوى زنگنه 10 مترى سوم 
آپارتمــان غزل ، محكوم عليه: 1- حســين نــادرى فرزند غالمرضا 2- آيت نادرى فرزند بهمــن هر دو مجهول المكان  
،پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به 1- حسين نادرى 2- آيت نادرى كه مجهول المكان مى باشند ابالغ 
مى شود طبق اجرائيه صادره از شعبه 12 شوراى حل اختالف كرمانشاه در پرونده كالسه 9509988609200075 
بــه موجب دادنامه شــماره 9509978609200071 مورخ 1395/12/9 محكــوم عليهم محكوم به پرداخت مبلغ 
44/000/000 ريال بابت اصل خواســته و نيز پرداخت خســارت تاخير تاديه مبلغ مذكور از تاريخ 95/8/1 لغايت 
زمان اجراى حكم و پرداخت مبلغ 1/990/000 ريال بابت خسارات ناشى از هزينه دادرسى و نيز پرداخت حق الوكاله 
وكيل مطابق تعرفه قانونى در حق محكوم له مى باشــد پرداخت نيم عشــر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده 
محكوم عليه مى باشد بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ 
تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى 
ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از 
انتشــار آگهى نســبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد درغير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به 

اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. 
دبير شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9609988323300280 شــعبه 107 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشاه (107 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9609978313000621- شاكى: خانم زهرا رنجه فرزند اسد به نشانى كرمانشاه كرمانشاه 
شهرك معلم خ استاد شهريار ك دوم پ 9- متهم: آقاى مهران احمدى به نشانى كرمانشاه كرمانشاه شهرك معلم فاز 
2 خ صبا شــرقى جنب پ 32 منزل آجرى ، اتهام: تخريب عمدى شيشــه منزل ، گردشكار: حسب كيفرخواست شماره 
9608018328203110 براى آقاى مهران احمدى به اتهام تخريب شيشــه منزل موضوع شكايت خانم زهرا رنجه 
تقاضاى مجازات شــده اســت كه پرونده به اين شــعبه ارجاع و دادگاه پس از تشكيل جلسه و بررسى اوراق پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر وجدان و شرف به شرح زير راى صادر مى نمايد (راى 
دادگاه) در خصوص اتهام آقاى مهران احمدى دائر به تخريب عمدى شيشه منزل موضوع شكايت خانم زهرا رنجه نظر 
بــه اينكه اوال اظهارات گــواه كه در مرجع انتظامى گواهى داده اند موجبات حصول علم را فراهم نمى آورد زيرا زمان 
دقيق تخريب را اعالم ننموده اند و مشخص نيست كه گواه چگونه هويت تخريب كننده را شناسايى ننموده اند و دوما 
در جرائم عليه اموال ارائه دليل مالكيت از سوى شاكى ضرورى است در حاليكه كه شاكى دليلى مبنى بر مالكيت اش 
را بر اموال تخريب شده ارائه ننموده است بنابراين نظر به مراتب فوق و نظر به اينكه در جمهورى اسالمى ايران اصل 
بر برائت اشخاص است و با حدس و گمان نمى توان شخص را محكوم نمود و صدور حكم محكوميت مستلزم يقيين 
اســت فلذا مســتندا به اصل 37 قانون اساسى حكم به برائت صادر مى شود راى راى صادره حضورى و ظرف بيست 

روز پس از ابالغ در محاكم تجديدنظر كرمانشاه قابل اعتراض است. م الف/2832
دادرس على البدل دادگاههاى كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى اخطاريه
نام اخطار شونده: على مراد گنجى فرزند محمد مجهول المكان ، محل حضور: شوراى حل اختالف رودهن شعبه 
اول ، وقت حضور دوشنبه 97/2/27 ساعت 17- علت حضور: در خصوص شكايت آقاى مداح به طرفيت شما مبنى 
بر مطالبه طلب جهت وقت رســيدگى در وقت مقرر در اين شــعبه حاضر شــويد واال وفق مقررات اقدام مى گردد. م 

الف/5020
 شعبه اول شوراى حل اختالف رودهن

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم احمد مرادى فرزند 
خواهان آقاى محمد امين نصرتى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى احمد مرادى به خواسته مطالبه  مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988602900590 شعبه 29 شوراى حل اختالف مجتمع امام 
خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/2/4 ساعت 12/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 دبير شعبه 29 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه

گواهى حصر وراثت
آقاى بهروز شــقايقى مطلق حقيقى به شــماره شناسنامه 4431 به شرح دادخواســت به كالسه 893/2/96 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشــعار داشته كه شادروان معصومه ايزديار به شماره 
شناســنامه 133 در تاريخ 1393/12/19 اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- 
بهروز شــقايقى مطلق حقيقى فرزند مصطفى به ش ش 4431 صادره از دماوند همســر متوفى 2- حميده شقايقى 
مطلــق حقيقى فرزند بهــروز به ش ش 1602 صــادره از دماوند فرزند متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/5021
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ پالك ثبتى 4068/10 اصلى بخش يك ثبتى شاهرود در صفحه 349 دفتر 237 ذيل 
شــماره 32880 به نام داود عباســى ثبت و سند صادر و تســليم گرديده است و سپس برابر سند رهنى 16101 
مورخ 1392/7/29 دفتر اسناد 17 شاهرود در رهن بانك ملى بسطام قرار گرفت سپس وكيل ايشان آقاى مجيد 
ســليمانى پور برابر وكالتنامه 6633 مورخ 1392/5/15 با ارائه دو برگ استشــهاديه محلى اعالم نموده است كه 
سند مالكيت به علت جابجايى مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده است لذا برابر تبصره 1 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت به صدور 
سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف 
مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس 
از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ، سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد شماره چاپى سند 404683 

مى باشد. تاريخ انتشار:1396/12/23
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

متن آگهى
نظر به شكايت خانم زهرا قصابى عليه آقاى على قصابى فرزند صدراله مبنى بر خيانت در امانت لذا پرونده وى 
جهت رسيدگى به شعبه 101 دادگاه عمومى (جزايى) شهرستان سمنان واقع در سمنان بلوار قدس ميدان عدالت 
دادگسترى شهرستان سمنان ارجاع و به شماره كالسه 961123 ثبت گرديده است كه وقت رسيدگى براى مورخ 
97/1/26 ســاعت 9 صبح تعيين شــده است به علت مجهول المكان بودن متهم و به تجويز ماده 344 قانون آيين 
دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى و دســتور دادگاه مراتب در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شــود تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در جلسه 

ى رسيدگى حاضر گردد.
منشى شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 سمنان – حسن لواف

آگهى ابالغ وقت دادرسى
در پرونده كالســه 114/762/96 ح دادخواســت آقاى عليرضا قاسملو فرزند محمد ساكن بهار خ سى مترى 
باالتر از پمپ بنزين به طرفيت فرشته اليف استوا فرزند – داير بر مطالبه وجه به اين شعبه ارائه نموده كه در شعبه 
–شــوراى حل اختالف بهار ثبت گرديده اســت از آنجا كه خوانده مجهول المكان مى باشد اينك در راستاى ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى مراتب به خوانده فوق الذكر ابالغ مى گردد كه جهت رسيدگى به دعوى خواهان در روز 
چهار شــنبه مورخ 96/3/2 راس ســاعت 16 در حوزه 114 شــوراى حل اختالف بهار به آدرس خيابان 17 شهريور 
حاضر و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را از دفتر حوزه تحويل بگيريد و عدم حضور مانع رسيدگى نبوده و شورا 

غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد كرد. م الف/3301
مسئول دبيرخانه حوزه 114 شوراى حل اختالف بهار

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/26 به 
آقاى امير عباس مزد على فرحانى كه در پرونده كالسه 9609988322800009 به اتهام كالهبردارى تحت تعقيب 
مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 97/2/15 راس ساعت 8/30 صبح با در دست داشتن شماره 
پرونــده مذكــور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايــد در صورت عدم حضور دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى 

نمايد. م الف/4629
 رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى ميال امينى ف حسين دادخواستى به خواسته وقت رسيدگى به طرفيت مصطفى منشادى ف محمدعلى 
تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 8/96/793 شــوراى سارى ثبت شــد، چون خوانده مجهول المكان 
مى باشــد حسب دستور شورا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى 
مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در روز چهارشــنبه 97/2/5 ساعت 9:30 در شعبه هشتم شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه هشتم شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقــاى ذبيح نصيرى ف حجت دادخواســتى به خواســته وقت رســيدگى به طرفيت محمدرضــا عبدليان ف 
محمدابراهيم تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 8/96/560 شــوراى ســارى ثبت شد، چون خوانده 
مجهول المكان مى باشد حسب دستور شورا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در روز ســه شــنبه 97/2/4 ساعت 10 صبح در شعبه هشتم شوراى حل اختالف سارى حضور به 

هم رسانند واال رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه هشتم شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :5/96/223 محكــوم له: بانك ســينا با وكالت زهرا مردانى محكوم عليهم:1-بهمن شــكرزاده ف 
نصرت2-سيدعيســى موسوى ف ســيدرمضان3-لطفعلى پيله كوهى ف اكبر-هرســه مجهول المكان به موجب 
رأى شــماره 645-96/9/29 شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليهم محكوم 
اند به پرداخت تضامنى پنجاه وهشــت ميليون ريال اصل خواسته و يك ميليون و هفتصدونودو پنج هزارريال 
هزينه دادرســى و مبلغ دو ميليون و هشتادوهشــت هزارريال حق الوكاله وكيل وخسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررســيد چك(95/11/28)تا زمان پرداخت و پرداخت نيم عشــر دولتى و هزينه اجرايى. به استناد ماده 29 
قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 34 اجراى احكام مدنى محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ 
ايــن بــرگ اجراييــه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجــرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخــت محكوم به يا انجام 
تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف سارى

آگهى تغييرات شركت مشاور جوان انديشان كران سازه با مسئوليت محدود 
استناد  به   10320480456 ملى  شناسه  و   397575 ثبت  شماره  به 
ذيل  تصميمات   1396,04,12 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه 
اتخاذ شد : تعداد اعضاى هيئت مديره از 13 نفر به 11 نفر كاهش يافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156433)

آگهى تغييرات شركت توسعه ساختمان زاگرس با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 257828 و شناسه ملى 10102980657 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 1396,11,14 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - آدرس شركت به: 
سليمان  تهران-  شهر   - مركزى  بخش   - تهران  شهرستان   - تهران  استان 
خاطر- خيابان شهيدان برادران نوبخت - كوچه بيجار- پالك 10 طبقه چهارم- 

واحد 15 كد پستى 1578663338 تغيير يافت. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156434)

آگهى تغييرات شركت مشاور جوان انديشان كران سازه با مسئوليت محدود 
استناد  به   10320480456 ملى  شناسه  و   397575 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396,04,12 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : خانم روناك كريمى به شماره ملى 3340096333 به سمت 
عضو هيت مديره و مدير عامل (خارج از شركاء) آقاى محسن نجاريان به شماره 
ملى 0071594371 به سمت رئيس هيئت مديره آقاى نادر محمدخانى به 
شركاء)  از  (خارج  مديره  هيت  عضو  سمت  به   2411342853 ملى  شماره 
آقاى عباسعلى مهدانيان به شماره ملى 0071211594 به سمت عضو هيت 
مديره (خارج از شركاء) آقاى نويد نور بخش به شماره ملى 0064086267 
به سمت عضو هيت مديره (خارج از شركاء) آقاى على صفائى به شماره ملى 
محمد  آقاى  شركاء)  از  (خارج  مديره  هيت  عضو  سمت  به   0070798036
هيت  عضو  سمت  0062866303به  ملى  شماره  به  آبيازنى  زارع  سهيل 
مديره (خارج از شركاء ) آقاى بابك منافيان به شماره ملى 0055364195 
به سمت عضو هيت مديره (خارج از شركاء) آقاى احمد رضا عموئى به شماره 
ملى 0063999811 به سمت عضو هيت مديره (خارج از شركاء) آقاى مهدى 
(خارج  مديره  هيت  عضو  به سمت  ملى 0062430165  به شماره  نوروزى 
از شركاء) خانم پرستو خليلى به شماره ملى 0069514471 به سمت عضو 
هيت مديره (خارج از شركاء) بسمت اعضاى هيات مديره انتخاب شدند امضاء 
، بروات و قراردادها و عقود  اسناد بهادار و تعهدآور از قبيل چك ، سفته 
اسالمى با امضاى مدير عامل و رئيس هيئت مديره منفردا و متفقا همراه با 

مهر شركت معتبر ميباشد . 3
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156435)

ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  شرق  سازه  جم  شركت  تغييرات  آگهى 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10102678475 ملى  شناسه  و   226681
تعداد   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,11,23 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
در  مربوطه  ماده  و  يافت  تغيير  نفر  دو  به  نفر  سه  از  مديره  هيئت  اعضاء 

اساسنامه بدين شرح اصالح شد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156436)

خاص  سهامى  خوسف  خاورپيشه  وساختمانى  راهسازى  شركت  انتقال  آگهى 
مورخ   310,96,605 شماره  نامه  موجب  به   10360049407 ملى  شناسه 
96,11,11 اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى استان خراسان جنوبى 
شهرستان بيرجند و مستند به صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخة 
96,9,26 مركز اصلى شركت راهسازى وساختمانى خاورپيشه خوسف سهامى 
خاص به نشانى استان تهران - شهرستان رى - بخش خاوران - دهستان 
باهنر-كوچه  شهيد  قيامدشت-قيامدشت-خيابان  روستا   - شرقى  خاوران 
سيزدهم-پالك 22-طبقه همكف به كدپستى :1866157531 تغيير يافت 
و در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى تحت شماره 523052 به ثبت 

رسيده است . 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156429)

ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  سهندآواالكتريك  شركت  تغييرات  آگهى 
هيئت  صورتجلسه  استناد  به   10102323709 ملى  شناسه  و   190377
مديره مورخ 1396,11,10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در واحد 
تهران- شهر   - مركزى  بخش   - تهران  شهرستان   : آدرس  به  تهران  ثبتى 
پستى  دوم-كد  نادر-پالك 7-طبقه  ولى عصر-كوچه  بهشتى-خيابان  شهيد 

1511645614 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156427)

ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  شهر  سبز  آتى  شركت  تغييرات  آگهى 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10101748113 ملى  شناسه  و   131515
عمومى فوق العاده مورخ 1396,08,20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ماده 18 
اساسنامه به شرح ذيل تغيير و اصالح گرديد: دارندگان حق امضا اوراق و 
اسناد بهادار از قبيل چك – سفته – برات- اسناد تعهد آور و قراردادها را 

هيئت مديره تعيين مى كند 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156428)

آگهى تغييرات شركت دويالن مشرق زمين با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
هيئت  صورتجلسه  استناد  به   10320171322 ملى  شناسه  و   367426
احمد حسين  آقاى  ـ   : اتخاذ شد  مديره مورخ 1396,10,02 تصميمات ذيل 
فشمى به شماره ملى 0069282188 به سمت رئيس هيئت مديره ـ آقاى 
محمد حسين فشمى به شماره ملى 0045421854 به سمت مدير عامل براى 
با  بهاء دار  انتخاب گرديدند. -كليه اسناد و مدارك و اوراق  نامحدود  مدت 

امضاء آقاى احمد حسين فشمى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156430)

به شماره ثبت  با مسئوليت محدود  آلياژ فرم  پارس  تغييرات شركت  آگهى 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103988780 ملى  شناسه  و   353295
محل   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,10,30 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
تهران - بخش مركزى - شهر  تهران - شهرستان  به نشانى استان  شركت 
محمدى  مهدى  شهيد  بهشتى-خيابان  دكتر  شهيد  سفيد-كوچه  تهران-خاك 
كدپستى 1657637113   7 دوم-واحد  پالك 34-طبقه   - شرقى)  (هماى 

تغيير يافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گرديد 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156431)

آگهى تغييرات شركت آكام راهبر كاسپين شركت سهامى خاص به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   10320215192 ملى  شناسه  و   371045 ثبت 
تصميمات   1396,02,25 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع 
 0453246613 ملى  شماره  به  بابائى  محمدرضا  آقاى   : شد  اتخاذ  ذيل 
سمت  به  ترتيب  به   0075223279 ملى  شماره  به  عباسى  ليال  خانم  و 
شدند  انتخاب  يكسال  مدت  براى  البدل  على  بازرس  و  اصلى  بازرس 
انتخاب  سال  دو  مدت  براى  مديره  هيئت  اعضاء  سمت  به  ذيل  افراد   .
به   0042354463 ملى  شماره  به  سفارى  محمدحسن  آقاى   : شدند 
به  آقاى محسن سفارى   ، مديره  و عضو هيئت  مديره  رئيس هيئت  سمت 
عضو  و  مديره  هيئت  رئيس  نائب  سمت  به   0039228886 ملى  شماره 
، آقاى حسن آزاددهقان به شماره ملى 0039397637 به  هيئت مديره 
ملى  به شماره  پرويزى  على  آقاى  مديره،  هيئت  عضو  و  عامل  مدير  سمت 
به  طاهرى  اله  خليل  آقاى   ، مديره  به سمت عضو هيئت   0047177683
شماره ملى 0490862144 به سمت عضو هيئت مديره ، آقاى سيداحمد 
حسينى به شماره ملى 0035322993 به سمت عضو هيئت مديره ، آقاى 
هيئت  عضو  سمت  به   4899347588 ملى  شماره  به  فالح  مهين  مهدى 
چك   – قبيل  از  شركت  آور  تعهد  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  كليه   ( مديره 
آقايان  نفر   4 از  نفر   2 امضاى  با  عقود  و  قراردادها  برات-   – سفته   –
آزاددهقان  حسن  و  سفارى  محسن  و  پرويزى  على  و  سفارى  محمدحسن 
متفقًا همراه مهر شركت و اوراق عادى و ادارى با امضاى مديرعامل منفردًا 

همراه با مهر شركت معتبر مى باشد . 3
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156432)


