
آگهی  دوشنبه 18 دی 1396 - 20 ربيع الثانی  1439- 8 ژانویه 2018 - سال بيست وهشتم ـ شماره 107679

اگهی مزایده اموال منقول 
با توجه به اجرائیه صادره له اقای غالمرضا عرب ســرهنگی علیه شــرکت اوه به مبلغ 107700000 

ریال بابت اصل خواســته  در  تاریخ 96/11/1 روز یک شنبه ساعت 11 در شهرک صنعتی ایوانکی خیابان ابتکار 
3 شرکت اوه  از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اموال توقیف شده ذیل می نماید. شرکت در مزایده برای 
عموم آزاد و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد مبلغ فوق راپرداخت 
و ما بقی را ظرف مهلت یک ماه پس از مزایده  به حســاب سپرده دادگاه عمومی ایوانکی واریز و قبض مربوطه را 

ارائه نماید. در غیر اینصورت کل ده درصد دریافت شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد
مشخصات اموال مزایده و قیمت پایه به شرح ذیل میباشد:

1-یک دستگاه لیفتراک 3 تن گازوئیلی ارتفاع دکل 4 متر تک جک مارک سهند زرد رنگ مستعمل به ارزش قیمت 
دویست و پنجاه میلیون ریال )250/000/000 ریال (

)م-الف936(
                                                    مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی ایوانکی

صفوی پناه

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تاکسی بار فایق مهاباد به شماره ثبت 
1401 و شناسه ملی 10861082413

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/22 و نامه شماره 
11415 مــورخ 1396/8/23 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعی شهرســتان مهاباد 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد
1-ترازنامه و صورتهای مالی سال 1395 به تصویب رسید.

2- فایق محمدی کد ملی 2860066721 به ســمت بازرس اصلی و سحر عبدی کد 
ملی 3341340890 به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
مرجع ثبت شرکتها و موسسات  202/م الف   

غیر تجاری مهاباد

گواهی انتخاب بازرس مربوط به انجمن صنفی کارفرمایی 
نمایندگان بیمه آسیا استان گلستان

به موجب صورتجلســه مــورخ 96/9/26 مجمع عمومی و ســایر مدارک 
تســلیمی از ســوی انجمن صنفی یاد شــده انتخاب اقای محمدجودانه به 
عنوان بازرس اصلی اقای جبار روشــنیان به عنــوان بازرس علی البدل 
انجمــن صنفی فــوق از تاریخ 96/9/26 به مدت یک ســال مورد تایید 

قرار می گیرد.
سعید مازندرانی

مدیر کل 

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
بدین وســیله به اطالع کلیه اعضاء و سهامداران شرکت تعاونی تولیدی توزیعی انصار امین 

کرمانشاه میرساند جلسه مجمع عمومی عادی راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/11/15 
در محل فروشگاه بزرگ ســتارگان برگزار میگردد. خواهشمند است جهت تصمیم گیری درخصوص 
دستورجلسه مشروحه ذیل راس ساعت وتاریخ مقرر حضور بهم رسانید.ضمنا باستناد ماده19 آیین 
نامه – تبصره ماده 33 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ایران هریک از اعضاء شرکت میتواند 
اســتفاده از حق خود را برای حضور و دادن رای درمجمــع عمومی به یک نماینده تام االختیار خود از 
میان اعضاء ویا خارج اعضاء واگذار نماید)حضور عضو و نماینده او توأما در مجمع ممنوع است.( ضمنا 
از اعضایی که داوطلب احراز سمت دستورجلسه هستند درخواست میشود از تاریخ انتشار این اگهی 
حداکثر بمدت یکهفته جهت ثبت نام در فرم مخصوص با مدارک شناسایی الزم به هیأت مدیره تعاونی 

به آدرس: کرمانشاه میدان حافظیه جنب بانک انصار مراجعه نمایند.
دستورجلسه:

1-استماع گزارشات هیأت مدیره وبازرس تعاونی به مجمع عمومی
2- انتخابات هیأت اصلی و علی البدل

3- طرح وتصویب صورتحساب مالی و عملکرد تعاونی منتهی به سال 1395
توضیح)درمجامع عمومی یک مرحله ای( هرعضو وکالت سه نفراز اعضاء و هرغیرعضو وکالت یک نفر 

از اعضاء را دارا میباشد.  تاریخ انتشار : 96/10/18 
هیأت مدیره شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی انصار امین کرمانشاه

دادنامه
پرونده کالسه  9609982360400774 شــعبه اول دادگاه عمومی بخش ایوانکی تصمیم نهایی 

شماره 9609972360401464
شــاکی: اقای محمد نوروزی فرزند حسن به نشانی اســتان گرمسار-شهرستان گرمسار-شهر ایوانکی-خیابان 

انقالب کوچه شهید رسول ایوانکی- پالک6-منزل حسن نوروزی
متهم: محمدعلی محمد حســینی فرزند علی رضا به نشانی – مجهول المکان

اتهام:سرقت مستوجب تعزیر
بــه نام خدا.به تاریخ 96/9/21 در وقت فوق العاده جلســه دادگاه عمومی بخش ایوانکی به تصدی اینجانب 
امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 960845 تحت نظر است. دادگاه با عنایت به  کفایت تحقیقات ختم 

رســیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال  مبادرت به  صدور رای می نماید.
رای دادگاه

درخصوص شــکایت اقای محمد نوروزی فرزند حسن علیه اقای محمد علی محمد حسینی دایر بر سرقت گوشی 
تلفن همراه حســب گزارش مرجع انتظامی اقرار مقرون به واقع متهم در کالنتری توجه اتهام نســبت به متهم 
محرز و دادگاه مســتندا به ماده 661 قانون مجازات اســالمی مصوب 75 حکم به محکومیت متهم به تحمل دو 
ســال حبس و 40 ضربه شالق تعزیری و رد مال )گوشی موضوع شــکایت ( و در صورت فقدان به رد مثل یا 
قیمت ان به شــاکی صــادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و ســپس ظرف مهلت بیســت روز از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر مرکز استان می باشد.
)م-الف 935(

 صادق محمدی—دادرس دادگاه عمومی بخش ایوانکی

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ایالم
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مهران

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه  قانون تعییــن تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شــماره 139560315002000947هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مهران تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي تزوال   فرزند موســي بشماره شناسنامه 4520027489 
صادره ازمهران  درششــدانگ یك  باب خانه )دوطبقه( به مساحت 169/78 متر مربع پالك 444 
فرعي از13اصلي صالح آباد واقع در شهرستان مهران  شهر صالح آباد  خیابان شهید صید یوسفي 
خریداري از مالك رســمي آقاي  باقر تزوال محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب  
در دونوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود . در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول1396/10/18  تاریخ انتشار نوبت دوم :03 /1396/11

نصراهلل رادپور –رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان مهران 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ایالم
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مهران

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه  قانون تعییــن تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رســمي برابر راي شماره 139560315002000959هیات اول موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حــوزه ثبت ملك مهران تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محســن حیدري  فرزند عظیم 
بشــماره شناسنامه 208 صادره ازایالم   درششدانگ یك قطعه زمین مزروعي )دیم(  به مساحت 
38804/23 متر مربع پالك شــماره 6 فرعي از11اصلي  لومشــت صالح آباد واقع در شهرستان 
مهران بخش صالح آباد منطقه لومشت خریداري از ورثه مالك رسمي آقاي عبداله خان مطیري محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دونوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود . در 
صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكیت 

صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول:1396/10/18
تاریخ انتشار نوبت دوم :03 /1396/11

نصراهلل رادپور –رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان مهران 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ایالم
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مهران

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه  قانون تعییــن تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شــماره 139560315002000948هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مهران تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد  تزوال   فرزند موسي بشماره شناسنامه 69 صادره ازمهران  
درششــدانگ یك  باب خانه  به مساحت 111/42 متر مربع پالك  شماره 443 فرعي از13اصلي 
صالح آباد واقع در شهرستان مهران  شهر صالح آباد  خیابان شهید جمال الدیني خریداري از مالكان  
رسمي آقایان  حسین رحمتي و علي احمد رحمتي و رحیم یوسفي و مظفر ربون  محرز گردیده است 
. لــذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دونوبت به فاصله 15روز آگهي مي شــود . در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكیت صادر خواهد 

شد.   تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/10/18  تاریخ انتشار نوبت دوم :03 /1396/11
نصراهلل رادپور –رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان مهران 

آگهی ثبت نتیجه تجدید انتخابات انجمن صنفی کارگری  مسئولین ایمنی و 
بهداشت  حرفه ای استان مازندران

به اســتناد مــاده 131 قانون کار جمهوری اســالمی ایــران و آئین نامه اجرایــی 1371/10/6 
مصوب هیات محترم وزیران و به موجب صورتجلســه مورخ 96/9/25 مجمع عمومی و به استناد 

صورتجلسه مورخ 96/10/2 اعضای
هیات مدیره و ســایر مدارک ارسالی ، اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات 
مدیره و بازرســان  انجمن صنفی مذکور که در تاریخ 96/10/6 به مدت ســه سال و بازرسان به 
مدت یکسال که به شماره 27/3/2/399 ثبت این اداره کل گردیده  به شرح ذیل اعالم می گردد:

1-حمید دیوساالر   رئیس   2-حنظله پاینده نایب رئیس
3- حسین قلی تبار خزانه دار   4- معصومه قربانی عضو البدل

5- نعمت چاردهی عضو البدل    6- سمیه اکرامی بازرس اصلی
7- حرمت السادات حسینی   بازرس علی البدل

8- فرشاد صالحی دبیر
ضمنا برابر ماده 22 اساسنامه کلیه مکاتبات اداری اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره 
یا دبیر ممهور به مهر انجمن و کلیه اســناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قرار دادهای تعهد آور که 
به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر کانون 

مذکور معتبر خواهد بود.
کامران اصغری – مدیر کل

آگهی حصر وراثت 
آقای یعقوب اینانلو شــویکلو دارای شــماره ملی 5099035736 به شــرح دادخواســت به کالسه 

9609982890000359 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابوالحســن اینانلو شویکلو به شــماره ملی 5098701074 در تاریخ 1396/2/6 در اقامتگاه دایمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- هاجر اینانلو شویکلو ش ش 542 فرزند متوفی- 2- 
سکینه اینانلو شویکلو ش ش 4798 فرزند متوفی- 3- مهین تاج اینانلو شویکلو ش ش 876 فرزند متوفی- 4- 
جلیل اینانلو شویکلو ش ش 10 فرزند متوفی- 5- یعقوب اینانلو شویکلو ش ش 475 فرزند متوفی- 6- حسین 
اینانلو شویکلو ش ش 5 فرزند متوفی-  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 1086/4  مورخه: 96/10/18  

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهر بویین زهرا 

ابالغیه 
آقای داود گل محمدی فرزند شکراله به اتهام سرقت، جعل و استفاده 

از سند مجعول و کالهبرداری ظرف سی روز از رویت این آگهی جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب بویین زهرا 

حاضر شوید.  م الف: 1085/4
مورخه: 96/10/18

مدیر دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان
 بویین زهرا- حسن اصلی بیگی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمائم به خانم نرگس بازرجانی فرزند حسین
خواهان:  آقای حسین بازرجانی  دادخواستی به طرفیت خواندگان : نسرین بازرجانی –مصطفی 

رضائی – نسترن بازرجانی -  فاطمه قاضی مرادی  – الهام  بازرجانی- نرگس بازرجانی به خواسته تقسیم 
ترکه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9609988630300509 شعبه اول دادگاه 
عمومی شهرســتان تفرش ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/11/25  وساعت 11:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
                                                                                                                       5600

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان تفرش –کاظمی

ابالغ وقت رسیدگی
 بدینوســیله به اســتحضار می رســاند خواهان آقای محمدرضا گنجی فرزند حســین دادخواستی 

به طرفیت خواندگان 1- آقای محمدرضا احمدی فرزند ابوالقاســم 2- آقای ابوالقاســم احمدی به خواســته 
تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه شــماره 158612 مورخ 95/5/28 به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه 
دادرســی تقدیم موسســه داوری دادگران طاق کســر به آدرس اراک- بلوار شــهیدان جهان پناه- روبروی 
کتابخانه  امام علی )ع(-جنب امالک پارســه – کدپســتی 3819785813 نموده که به کالسه 960012 ثبت 
گردیــده و به علت مجهــول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز مــاده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور این موسسه مراتب یک نوبت  در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به این موسسه به شرح آدرس 
فوق الذکر مراجعه ضمن دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم در جلسه رسیدگی مورخ 1396/11/24 

ساعت 4 بعدازظهر حاضر گردند.
      موسسه حقوقی داوری دادگران طاق کسری

5603

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای ابوالقاسم اسدی فرزند حسین
خواهان خانم هاجر باقری  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ابوالقاسم اسدی به خواسته 

طالق غیابی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9609982836300377 شعبه 
سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آبیک  ثبت و وقت رسیدگی آن1396/11/25و 
ساعت .10/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی.به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی  از جراید کثیر 
االنتشــار آگهی میشــود تا خوانده ظرف یک ماه پس از نشر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی و استماع گواهی گواهان در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری

 شهرستان آبیک-علیزاده

آگهی ابالغ وقت 
سید محمد صادقی فرزند سید عباس خواهان صندوق کارآفرینی امید با نمایندگی محمد جعفری 

دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای ســید محمد صادقی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609988611800704 
شــعبه پانزدهــم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگســتری شهرســتان اراک ثبت و وقت رســیدگی مورخ 
96/11/28 ساعت 10/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آیین دادرسی 
مدنــی به علــت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

5608/م الف   شعبه پانزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اراک

اجراییه 
ابالغیــه اجراییــه شــماره 9610422905100080 به شــماره پرونده 950436 بــه نام حکمت 

الــه رســتمی و محمدقلی علی بیگی )بــه موجب درخواســت اجرای حکم مربوطــه به شــماره دادنامه مربوطه 
9609972905100145 مورخه 1396/05/18 صادره از شعبه اول شورای حل اختالف محکوم علیه ها متضامنا 
محکوم اند به پرداخت 85/637/140 ریال معادل هشــت میلیون و پانصد و شــصت و ســه هزار و هفتصد و 
چهارده تومان تا تاریخ 1395/10/22 بانضمام تاخیر در تادیه از تاریخ 1395/10/22 لغایت یوم الوصول روزانه 
مبلغ 15/472 ریال نســبت به باقیمانده اصل طلب بانک وفق قرارداد منعقده و همچنین خسارات دادرسی اعم 
از هزینه های دادرسی به مبلغ 2/490/929 ریال و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و همچنین 
محکوم علیه ها محکوم اند به پرداخت نیم عشــر دولتی در حق دولت.( جهت نشــر آگهی به حضورتان ارسال می 

گردد مقتضی است یک نسخه از روزنامه برای درج  در پرونده به این شورا ارسال گردد. 
م الف: 1243/1   مورخه: 96/10/18

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول شورای حل اختالف شهری آبگرم استان قزوین- دمیرچی

آگهی حصر وراثت
آقاي ولي ساكي دارای شناسنامه شماره 345 به شرح دادخواست به کالسه 96/6/787  از این دادگاه 

درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان پاپي علي ساكي  بشناسنامه 5 در تاریخ 
96/8/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به : 
1-غالمحسن ساكي1666   2-حسن ساكي 1744     3-ولي ساكي 345    4-علي ساكي 1865

5-آذر ساكي 1745     6-سیمین ساكي 1667 )فرزندان متوفي( 
7- خدیجه مؤمد 342) همسر (

 ومرحوم ورثه دیگري ندارد.
اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یك نوبت پي در پي ماهي یكمرتبه آگهی می نماید . تا  
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد .

رئیس شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي دورود شوراي حل اختالف  -امیر فالحي 

آگهي مفقودي
بنــز  کمپرســی  كامیــون  مالــك  افراســیابی   جلیــل  آقــاي  چــون      

326ع  انتظامــي  نیــروي  شــماره  بــه   1362 مــدل   36/911 کا  ال   تیــپ 
25ایران 83 داراي شــماره موتور 10021267و شــماره شاسي 54968162به علت 
فقدان سند كمپاني تقاضاي صدور المثني نموده است لذا چنانچه هركس ادعایي در مورد 
خودروي مذكور دارد ظرف مدت 15 روز از تاریخ نشــر آگهي با در دست داشتن مدارك 
كافي به دفتر شركت ایران خودرو دیزل واقع درتهران كیلومتر 8 جاده قدیم ساوه مراجعه 

نماید بدیهي است پس از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط اقدام خواهد گردید.
امید

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده 1/0960/875شعبه اول دادگاه خانواده گنبد کاووس 

بدینوســیله به اقای مهرداد عشــقی فرزند الیاس که مجهول المکان است اخطار می گردد نظربه 
اینکه خانم آنا بیکه بایلری دادخواســتی به طرفیت شما به خواســته امین منضم بولی قهری به 
دادگستری گنبد کاووس تقدیم نموده است پس ا زارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و جری تشــریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی چون شما مجهول المکان می باشید لذا مستندا 
به ماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می گردد تا در 
دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی حاضر و نسخه ثانی داخواست و ضمائم و اخطاریه را دریافت نموده 
و درجلسه که به روز چهارشنبه مورخ 1396/12/16 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است شرکت 

نمایید و چنانچه نیاز به آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی گنبد کاووس 

اجرائیه 
مشخصات محکوم علیه: 1-حسین شیرین گوهریان فرزند ولی اله 2-رحیم وحیدی فرزند 

قربانعلی به نشانی مجهول المکان 
مشــخصات محکوم له: محمد کرمی فرزند عابدین نشــانی : کبودرآهنگ خ شهید مدنی کارواش 

مارشال 
محکــوم به: به موجب رای شــماره 409 تاریخ 96/7/29 حوزه 111 شــورای حل اختالف که 
قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم اســت به :پرداخت مبلغ یکصــد میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ دو میلیون و ششــصد و هشــتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرســی و 
همچنین پرداخت خســارت تاخیر تادیه به صورت تضامنی در حق خواهان و نیم عشــر دولتی 

در حق صندوق دولت . 
401/ م الف حوزه 111 شورای حل اختالف کبودرآهنگ 

اجرائیه 
مشــخصات محکوم علیــه: رحیم وحیدی فر فرزند قربانعلی به نشــانی مجهول 

المکان  مشخصات محکوم له: اکبر امیر جانی فرزند علی به نشانی خان آباد 
محکوم به: به موجب رای شماره 410 تاریخ 96/7/29 حوزه 111 شورای حل اختالف 
که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم اســت به :پرداخت مبلغ ســی و هشت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و یکصد و پانزده هزار ریال هزینه 
دادرسی و همچنین پرداخت خســارت تاخیر تادیه در حق خواهان و نیم عشر دولتی 

در حق صندوق دولت . 
400/ م الف حوزه 111 شورای حل اختالف کبودرآهنگ 

برگه اجرائیه 
مشــخصات محکوم له: منصور صابری آدرس : اراک – خیابان شــریعتی – چهارراه گردو – 

مغازه صابری 
محکوم به: به موجب دادنامه به شماره 85/503 مورخه 85/7/13 محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 356900 ریال و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید الی یوم االدا که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه می گردد در حق محکوم له 
و نیز نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت می باشد . رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی است . 

مشخصات محکوم علیه: سهیل خسروی فراهانی به نشانی مجهول المکان 
5599/ م الف مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه حقوقی اراک 

آگهی ابالغ اجرایی طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
بدینوســیله به آقای مراد علی مرادی منصوری پور فرزند حسنمراد به شماره شناسنامه 705 

ابالغ می شــود که بانک صادرات اسدآباد شــعبه مرکزی به اســتناد قرارداد رهنی به شماره 47873 
مــورخ 86/11/15 اقدام به صدور اجرائیه بــه مبلغ 412/074/846 ریال بابت اصل ســود جرائم 
متعلقــه نموده اســت که از تاریخ 96/7/27 مبلــغ 90/542 ریال بابت جریمه تاخیــر روزانه الی یوم 
الوصول به اصل بدهی اضافه می گردد و پرونده اجرایی به کالســه 96/52 در این اداره تشکیل و در 
جریان اقدام اســت لذا برابر گزارش شماره 96/1/4512 مورخه 96/9/28 و طبق ماده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اســناد رســمی یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار کشور آگهی می گردد چنانچه ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشــار این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد نسبت به پرداخت خود اقدام 
ننمائید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شــد و بجز آگهــی مزایده آگهی دیگری 

انتشار نخواهد یافت. 
4509 / م الف  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسد آباد – کامران متقی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمائم به خانم نرگس بازرجانی فرزند حسین
خواهان:  آقای حسین بازرجانی  دادخواستی به طرفیت خواندگان : نسرین بازرجانی –مصطفی 

رضائی – نسترن بازرجانی -  فاطمه قاضی مرادی  – الهام  بازرجانی- نرگس بازرجانی به خواسته تقسیم 
ترکه مطرح که به این شــعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9609988630300509 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/11/25  وساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
                                                                                                                       5600

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان تفرش –کاظمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 139660309030000972 مورخ 1396/06/27 هیــات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
قزوین- البرز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم محمدی به شناسنامه شماره 1350 کد ملی 
4371837999 صادره خدابنده فرزند عبداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 76.78 متر مربع 
واقــع در قطعه اول افرازی پالک 13 اصلی بخش 5 حوزه ثبت ملک قزوین- البرز و انتقال ملک انتقال 
عادی مع الواسطه از آقای غالمرضا کریمی پور مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 

به مورد تقاضا محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف: 80/7

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/3

رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز- شعبان عسگری

آگهی حصر وراثت
خانم محبوبه قربانی شناســنامه شماره 153 به شرح دادخواســت به کالسه 960390 

از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی آقا 
قربانی به شناسنامه 113 در تاریخ 1383/03/20 اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- غالمرضا قربانی ش م 5809446701 
فرزند متوفی- 2- مقصود قربانــی ش م 5809446711 فرزند متوفی- 3- محمد قربانی ش 
م 5809446493 فرزنــد متوفی- 4- فرهاد قربانی ش م 5809447384 فرزند متوفی- 5- 
علیرضــا قربانی ش م 5809898750 فرزند متوفــی- 6- عذرا قربانی ش م 5809446541 
فرزنــد متوفی- 7- زلیخا قربانــی ش م 5809446868 فرزند متوفی- 8- محبوبه قربانی ش 
م 5809446485 فرزند متوفی- 9- خانم سوگل شعبانی ش م 5809446116 همسر دائمی 

متوفی
مرحوم وراث دیگری ندارداینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 1242/1

مورخه: 96/10/18  
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهر معلم کالیه- علی عباسی

اصفهان
گواهینامه پایه3

 کریــم مومنــی فرزنــد عبدالرســول دارای شــماره شناســنامه 556 بــه کــد 
ملــی1284427633 متولد1326/06/10 مورخ 1396/10/6  مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط شده است

شناسنامه
 محمدرضا نصر اصفهانی فرزند اکبر دارای شماره شناسنامه 1272732363 به کد 
ملی1272732363 متولد 1377/6/6 مورخ 1396/7/1   مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط شده است

کارت ملی ، شناسنامه
آرزو محمــدی فرزنــد ابراهیم دارای شــماره شناســنامه 1271002541 به کد 
ملــی1271002541 متولد 1370/8/23 مورخ 1396/9/20  مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط شده است

کارت ملی ،شناسنامه
بتول ســلطانرضائی فرزند عبداهلل دارای کد ملی1280782897متولد 1315/1/1 

مورخ 1396/8/8مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط شده است

شناسنامه
 ایمــان اســماعیل زاده فرزند غالمرضــا دارای شــماره شناســنامه 1684 به کد 
ملی1292169631متولــد 1364/4/15 مورخ 1396/9/25  مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط شده است

شناسنامه 
 عرفــان قدیریــان فرزندبهزاد دارای شــماره شناســنامه 1276762641 به کد 
ملــی1276762641 متولد 1391/8/24 مورخ 1395/10/15مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط شده است

کارت ملی،شناسنامه
زینــب حالجــی فرزنــد باقــر دارای شــماره شناســنامه 1270068652 به کد 
ملی1270068652متولــد 1368/2/18 مورخ 1396/7/18  مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط شده است

شناسنامه
کــد  بــه  دارای شــماره شناســنامه 128  حامــد رضایــی فرزنــد محمدعلــی   
ملی1285087550متولــد 1362/1/12 مورخ 1396/7/18  مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط شده است

کارت ملی
 مهدی دولت شــاهی راد فرزند علی دارای شماره شناسنامه 1270973630 به کد 
ملی1270973630متولد 1370/6/7 مورخ 1396/8/7  مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط شده است

کارت ملی
مریــم فخــاری زاده فرزند غالمحســین دارای شــماره شناســنامه 43112 به کد 
ملی1280319852متولــد 1345/1/12 مورخ 1396/7/10  مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط شده است

کارت ملی
 محمدعرفــان خلیلیــان گورتانــی فرزنــد محمدرضــا دارای شــماره شناســنامه 
مــورخ   1374/12/27 ملی1272136329متولــد  کــد  بــه   1272136329

1396/2/10  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط شده است

کارت ملی
 مرتضی شــجاعیان گورتانــی فرزند مراد دارای شــماره شناســنامه 6675 به کد 
ملی0079567231متولــد 1364/4/17 مورخ 1396/10/10  مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط شده است

کارت ملی ،گواهینامه پایه 1 ،کارت پایان خدمت
 ســیف اله عظیمی کوهانستانی فرزندحسین دارای شــماره شناسنامه 1672 به کد 
ملی1283040662متولــد 1346/6/28 مورخ 1396/10/14  مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط شده است

کارت ملی
 محمدعلــی کرمــی فرزنــد محمدرضــا دارای شــماره شناســنامه 9270 بــه کد 
ملی1292245581متولد 1365/6/3 مورخ 1396/6/6  مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط شده است 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به زاهد فتاحی اندبیلی
خواهــان آقای ناصر فرجی ف حســین دادخوســتی به طرفیــت خوانده آقایــان 1- زاهد 

فتاحی اندبیلی و جمشــید عزیزی ســاکی ف : ســیف اله به خواسته اعتراض شــخص ثالث به توقیف 
خودرو 405 در اجرای احکام شــعبه دوم مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9609988610200444 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اراک ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 96/12/2 وساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آیین 
دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
5609/م الف   شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اراک
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  شناســنامه مهدی قلی بگلو فرزند امراله دارای شــماره شناســنامه 99589 و کد 
ملــی 0078458897 متولد 1366 مورخ 1394/7/1 مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

کارت ملــی امیــد میرزایی پور برم ســبز فرزند خان کا دارای شــماره شناســنامه 
4240044685 و کــد ملــی 4240044685 متولد 1368 مــورخ 1396/3/10 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

کارت ملی محســن تاجیک فرزند چراغعلی دارای شماره شناسنامه 17242 و کد ملی 
0490169295 متولد 1343 مــورخ 1396/1/1 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 

کارت ملی عاطفه محمودیان فرزند رضا دارای شــماره شناســنامه 0440278503 
و کــد ملی 0440278503 متولد 1371 مــورخ 1396/9/17 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

شناســنامه کیومرث امینی نجفی فرزند یوسف دارای شــماره شناسنامه 691 و کد 
ملــی 1376406454 متولد 1344 مورخ 1396/7/1 مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  

  کارت ملی، شناســنامه فاطمه نباتی فرزند عبداله دارای شــماره شناسنامه 0 و کد 
ملــی 0011571128 متولد 1368 مورخ 1396/9/1 مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

کارت ملی احمد خدام زاده فرزند علی دارای شــماره شناســنامه 463 و کد ملی 
0044649754 متولد 0 مــورخ 1396/10/3 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

باشد.  می  ساقط 

کارت ملــی، گواهینامه پایه 2، کارت هوشــمند خودرو محمدرضــا قلیچ خانی فرزند 
فتاح دارای شــماره شناسنامه 3917 و کد ملی 0039846131 متولد 1330 مورخ 

1396/10/10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

کارت ملــی ناصــر تن ارا فرزند علی دارای شــماره شناســنامه 1440 و کد ملی 
007102039 متولــد 0 مــورخ 1396/5/3 مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

باشد. می  ساقط 

 کارت ملی مهدی فرضی هجراندوســت فرزند همتعلی دارای شــماره شناســنامه 
4415 و کد ملــی 0069919321 متولد 1361 مــورخ 1396/10/17 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد. 

  »آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه ارومیه«

)نوبت دوم(
بــا عنایت به باقی ماندن بندهای 6 و 7 از دســتور جلســه مجمع عمومی مورخ 
1396/06/08، بــه تصویب هیأت مدیره مجمع عمومــي عادي بطور فوق العاده 
نوبت دوم شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه  ارومیه  رأس  ساعت 10 صبح 
روز یکشنبه مورخ 96/11/08 در محل سالن شهید چمران دانشگاه ارومیه واقع 
در پردیس نازلو تشــكیل مي گردد. از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت 
مي شــود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ســاعت مقرر در 
محل تعیین شده حضور بهم  رسانند و یا با توجه به ماده 19 آیین نامه نحوه¬ی 
تشکیل مجامع عمومی در صورتي كه حضور عضوي در مجمع میسر نباشد، مي تواند 
حق رأي خــود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار از میان 
اعضا یا غیراعضا واگذار نمایــد، در این صورت هر عضوي مي تواند عالوه بر رأي 
خود حداكثر حق ســه رأي با وكالت و هر شــخص غیر عضو تنها یک رأی با وکالت 
داشته باشــد. توضیحًا اینكه وكالتنامه های عادی بایستي یک روز پس از انتشار 
آگهــی مذکور تا یک روز قبل از تشــکیل مجمع به غیر از ایــام تعطیل در محل 
های تعیین شده بشرح ذیل تنظیم شــده تا توسط بازرس بررسی و تأیید گردد 
و در غیر این صورت وکالتنامه رســمی حضور در مجمع بایســتی به تأیید یکی از 

دفترخانه¬های اسناد رسمی رسیده باشد.
1- از تاریخ 96/10/19 لغایت 96/11/07 

الف ( روزهای فرد ســاعت 8/30 لغایت 11/30 دفتر شرکت واقع در پردیس 
شهر، ساعت 12/30 لغایت 14/30 دانشکده ادبیات،

ب ( روزهای زوج ســاعت 11 لغایت  ســاعت 14 پردیس نازلو ساختمان مرکزی 
دانشگاه

دستور جلسه:
1( انتخاب یك نفر بازرس اصلي و یك نفر بازرس علي البدل به علت اتمام مدت 

مأموریت
2( انتخاب پنج نفر عضو اصلي و ســه نفر عضــو علي البدل هیأت مدیره به علت 

اتمام مأموریت
1396/10/18 تاریخ انتشار:  

هیأت مدیره شركت تعاوني
اعتبار كاركنان دانشگاه ارومیه

 آگهی دعوت مجمع عمومی موسس
 شرکت صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی

شهرستان میاندوآب )سهامی خاص(
به اطالع کلیه تشکل های حقوقی وسهامداران حقیقی که نسبت به واریز 
سهم مشارکت خود اقدام ومدارک مربوطه را تحویل نموده اند می رساند 
جلســه مجمع عمومی موسس صندوق مذکور در ســاعت 9صبح روزپنج 
شنبه مورخه 96/10/28 درمحل سالن جلسات جهاد کشاورزی شهرستان 
 میاندوآب واقع درســه راهی تقی آباد خیابان شــهید زنــده دل برگزار 
می گردد. بدینوســیله از نمایندگان قانونی تشکل ها وسهامداران فوق 
الذکر دعوت به عمل می آید شــخصا درروز وساعت مقرر درمحل مذکور 

حضور بهم رسانند.
دستورات جلسه:

1(استماع گزارش هیئت اجرایی  موسس  درخصوص احراز پذیره نویسی 
کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ الزم

2(بررسی وتصویب اساسنامه 
3(بررسی وتصویب آیین نامه های معامالت اعطای تسهیالت ،نقل وانتقال 
ســهام ،اداری واســتخدامی،نظارت وهمچنین شــرایط انتخاب مدیران 

وحسابرس قانونی وغیره
4(انتخاب اعضاء هیئت مدیره

5(انتخاب بازرس قانونی وحسابرس
6(انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها
7(سایر موارد قابل طرح درمجمع عمومی موسس 

قابل ذکر  اســت اساســنامه وآئین نامه های ذکر شده دربند 3 درمحل 
آدرس جهادکشاورزی شهرســتان میاندوآب واقع درسه راهی تقی آباد 

آماده ارائه  به پذیره نویسان محترم می باشد.
هیئت اجرایی موسس  

انتشار:96/10/18


