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

هيات حل اختالف مستقر در ثبت مياندواب بشرح زير تصرفات مفروزى و مالكانه اشخاص را تاييد و به 
جهت عدم دسترسى به مالكين مقرر شده است پس از نشر آگهى سند مالكيت رسمى صادر و تسليم گردد 
و عليهذا در اجراى ماده 3 قانون مذكور و ائين نامه اجرايى ان مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع مالكين مشاع و ساير صاحبان حقوق آگهى مى شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداكثر 
ظرف مدت دو ماه از انتشار اولين آگهى اعتراض كتبى خود را مستقيماً به اداره ثبت اسناد و امالك مياندواب 
تسليم نموده و بايد يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست بمرجع ذيصالح قضايى تقديم 
نمايند در غير اينصورت سند مالكيت مورد تقاضاى متصرف بر اساس مدلول راى صادره در حدود مقررات 

صادر خواهد شد و صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1-راى شــماره 139360313006017013 مورخــه 93/8/16 آقــاى على حســينى ششــدانگ 
يكبابخانه قسمتى از پالك نسق زراعى   1995 مورخه 51/8/29 دفتر 4 تحت پالك 4 اصلى بخش 7 مراغه 
خريدارى شده از اسحق و على صالحى  پرونده هيات  6038 سال 91 به مساحت 119,30 مترمربع كه براى 

آن  پالك 3254 معين شده است.
2- راى شماره 139360313006019973 مورخه 93/9/24 آقاى محمد خاتون بيگلر  ششدانگ 
يكبابخانه قسمتى از پالك 5024فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه  خريدارى شده از عباس پور حسين و 
بهرام احمد زاده  پرونده هيات  2005 ســال 91 به مســاحت 134,90 مترمربع كه براى آن  پالك 24521 

معين شده است.
3- راى شــماره 139360313006020029 مورخــه 93/9/25 خانم  مرضيه شــفائى و معصومه 
بهرام زاده و كوثربهرام زاده   ششــدانگ يكباب خانه هر كدام نســبت به دو دانگ مشــاع قسمتى از پالك 
3599 فرعى از يك  اصلى بخش 14 مراغه خريدارى شده از ولى سيفى- معصومه و ندا مكارى پور و ساير 
مالكين مشاعى   پرونده هيات  2326-2327-2328 سال 92 به مساحت 231,71 مترمربع كه براى آن  

پالك 24522 معين شده است .
4- راى شــماره 1393603130060004272 مورخه 93/3/6 آقاى خســرو نجفيان  ششــدانگ 
يكبابخانه قســمتى از پالك نســق زراعــى 1956مورخه 50/12/25 دفتر 4 تحت پــالك  4 اصلى بخش 7 
مراغه  خريدارى شده از محمد صالحى پرونده هيات  5067 سال 91 به مساحت 141,90 مترمربع كه براى 

آن  پالك 3255 معين شده است.
5-راى شماره 139360313006016241مورخه 93/8/2آقاى رسول لطفى وولى لطفى ششدانگ 
اعيانى يكباب خانه هر كدام نسبت به سه دانگ مشاع قسمتى از پالك 2309فرعى از يك اصلى بخش 14 
مراغه خريدارى شده از آقا بابا دلبسته پرونده هيات 4492و4491سال 91 به مساحت 149,80متر مربع 

كه براى آن پالك 24530 معين شده است.
6-راى شــماره 139360313006016180مورخه 93/8/2آقاى هوشنگ لطفى ششدانگ اعيانى 
يكبابخانه قسمتى از پالك 2309 فرعى از يك اصلى بخش14 مراغه خريدارى شده از آقابابا دلبسته پرونده 

هيات 4493 سال 91 به مساحت 240,25متر مربع كه براى آن پالك 24284 معين شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول : روز   يكشنبه مورخه 93/10/21

تاريخ انتشار نوبت دوم : روز دوشنبه مورخه93/11/6 
 خيرى-   رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندواب  

آگهى اخطار 
به آقايان ســيدعلى مير زرگر، ســيد مهران ميرزرگر ســيد كاظم ميرزگر نظر به اينكه ســيد مجد 
الدين ميرزرگر به موجب يك برگ دادخواســت افراز وارده به 64593/1 مورخ 93/09/08 تقاضاى 
افراز ســهم خود از پالك 8592/41 بخش 4 يزد را نموده و براى انجام عمليات افرازى ســاعت 8 صبح 
روز شنبه مورخه 1393/11/25 تعيين شده است و لذا بدينوسيله به اطالع كليه مالكين مشاعى مى 
رســاند كه در موعد مقرر فوق در اداره ثبت اســناد يزد حاضر تا به همراه نماينده و نقشــه بردار ثبت 
به محل عزيمت و نظر خود را اعالم نماييد، ضمنا عدم حضور شــما مانع از انجام كار نخواهد بود. تاريخ 

انتشار: 93/11/6- م الف/4534
رئيس ثبت اسناد يزد

«آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامــه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى»

برابر آراء صادره هيات/ هياتهاى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى ناحيه دو شهرستان كرمانشــاه تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضيــان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان در امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اســناد و امالك محل تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خــود را به مرجع قضايى تقديــم نمايند. (نمونه) رديف 1- آقاى حســن عليمحمدى فرزند 
فتح اله بشــماره شناســنامه 1 صادره از اسالم آباد در يك باب ساختمان به مساحت 110/01 مترمربع 
پالك 11 و 19 اصلى بخش ســه حومه واقع در كرمانشــاه دولت آباد خيابان 45 مترى طالقانى پ 252 
خريدارى از مالك رسمى آقاى ستار رضايى كه منجر به شماره راى 139360316014002326 تاريخ 
1393/10/10- رديف 2- آقاى فريدون بابايى گندم بانى فرزند صيدمراد به شــماره شناسنامه 13 
صــادره از كرمانشــاه در يك باب ســاختمان به مســاحت 47/96 مترمربع پــالك 11 و 19 اصلى بخش 
ســه حومه واقع در كرمانشــاه ده مجنون خيابان عســگر نيازى كوچه شهيد عســگر نيازى فرعى اول پ 
4 خريدارى از مالك رســمى اســداله ذوالفقارى كه منجر بــه راى 139360316014002328 تاريخ 
1393/10/10- رديف 3- آقاى بهمن قنبرى فرزند قريب بشماره شناسنامه 0590557726 صادره 
از ســاوه به در يك باب مغازه به مســاحت 41/40 مترمربع به استثناى طبقه فوقانى با حق استفاده از 
عرصــه به قدر ســهم پالك 11 و 19 اصلى بخش ســه حومه واقع در كرمانشــاه دولــت آباد خيابان 40 
مترى روبروى مسجد اميرالمومنين (ع) خريدارى از مالك رسمى آقاى ستار رضايى منجر به راى شماره 
13936031601402322 تاريــخ 1393/10/10- رديف 4- آقاى حبيب الــه كامرانى فرزند كاكه 
احمد به شماره شناسنامه 1 صادره از جوانرود در يك باب خانه و مغازه به مساحت 109/54 مترمربع 
پالك 11 و 19 اصلى بخش ســه حومه واقع در كرمانشــاه دولت آباد خيابان 45 مترى طالقانى پ 254 
خريدارى از مالك رســمى آقاى ستار رضايى منجر به راى شــماره 139360316014002618 تاريخ 
1393/10/22- رديف 5- آقاى پاشــا اميرى فرزند ســيف اله بشــماره شناســنامه 3392 صادره از 
كرمانشاه در يك باب ساختمان به مساحت 84/93 مترمربع پالك 11 و 19 اصلى بخش سه حومه واقع 
در كرمانشــاه دولت آباد چوبفروشــها بر خيابــان 45 خريدارى از آقاى بابا رضــا بهمنى ده مجنونى منجر 
به راى شــماره 139360316014002629 راى شــماره 1393/10/23- بديهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار 

نوبت اول: 1393/11/6- تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/25 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى مــاده 180 قانون آيين دادرســى دادگاههــاى عمومى وانقالب در امــور كيفرى مصوب 
78/6/28 بــه آقاى 1- صحنعلى شــبانى پرچل 2- نيلوفر ســليمانى كه در پرونده كالســه 930821 
جزايى به اتهام مزاحمت تلفنى تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه ظرف ده روز پس از نشــر آگهى 
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/3566
منشى شعبه 112 دادگاه جزايى كرمانشاه

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر آرا شــماره 6936 و 6938 و 6939 و 6940 و 6941 و 139360331011006942 
مــورخ 93/9/27 هيــات اول/دوم موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبتى ناحيه سه كرج تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى طاهر 
ممبينــى و خانمهــا معصومه قراگوزلو و رقيه محمدزاده و كوچك طالبى و شــيال نيك كار و منيجه دشــتى 
دوملــو بشناســنامه شــماره هــاى 52 و 0313607631 و 1263 و 386 و 2481 و 4270773065 
صادرات از مسجدســليمان و كرج و اســفراين و ابهر و تهران و زنجان فرزندان نادر و عباس و عباس و 
حسين و رحمت اله و بياض هر كدام نسبت به يك دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين با بناى احداثى 
در آن بمســاحت 181/63 مترمربع از پالك 8 فرعى از 143 اصلى واقعى در كمالشــهر خريدارى طبق 
مبايعه نامه عادى مع الواســطه از حاج محمود كمال زاده مالك رســمى محرز گرديده اســت لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت يك ماه 
اعتــراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 

93/11/6- تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/21
 كفيل اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه سه كرج

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

هيات حل اختالف مســتقر در ثبت مياندوآب بشــرح زير تصرفات مفروزى و مالكانه اشــخاص را 
تاييد و به جهت عدم دسترســى به مالكين مقرر شــده اســت پس از نشــر آگهى ســند مالكيت رسمى 
صــادر و  تســليم گــردد و عليهــذا در اجراى مــاده 3 قانون مذكــور و آئين نامه اجرايــى آن مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالكين مشــاع و ســاير صاحبان حقوق آگهى مى شــود و چنانچه 
اشخاص اعتراضى داشته باشند حداكثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولين آگهى اعتراضى كتبى خود را 
مســتقيما به اداره ثبت اســناد و امالك مياندوآب تسليم نموده و بايد يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
به اداره ثبت دادخواســت به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند در غير اينصورت ســند مالكيت مورد 
تقاضاى متصرف براساس مدلول رأى صادره در حدود مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالكيت 
جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 1- رأى شماره 139360313006021582 مورخه 
93/10/20 تقاضاى محمد قاسمى مبنى بر صدور سند مالكيت ششدانگ يكباب خانه قسمتى از پالك 
3460 فرعــى از از يــك اصلى بخش 14 مراغــه حوزه ثبتى مياندوآب خريدارى شــده از وراث مرحوم 
غالمحســين خياطى پرونده هيات 436/93 به مســاحت 159/68 مترمربــع كه براى آن پالك 24590 
معين شــده است. تاريخ انتشار نوبت اول: روز دوشــنبه مورخه 93/11/6- تاريخ انتشار نوبت دوم:  

روز سه شنبه مورخه 93/11/21
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندواب

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى نياز محمدزهى كهن كريم فرزند غالم به استناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاى شهود 
و گواهى دفترخانه اســناد رســمى شماره 16 سراوان رسيده مدعى اســت كه سند مالكيت ششدانگ 
يك باب منزل به مســاحت 218/5 مترمربع پالك باقيمانده 3330- اصلى واقع در كوچه منشــعبه از 
خيابان شــهيد عبدالهى جزء قطعه 1  از بخش 6 بلوچســتان شهرستان سراوان ذيل ثبت 9040 صفحه 
43 دفتر جلد 59 امالك به علت جابجايى اثاثيه مفقود گرديده و نامبرده از اين اداره درخواست صدور 
سند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب به استناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى 
شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معمله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت مذكور نزد خود مى 
باشــد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله به اين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت 
مذكور و نرســيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت ارائه نشــود نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. به شماره: 93/302
رئيس ثبت اسناد و امالك سراوان

آگهى احضار متهم
شماره بايگانى شعبه: 930058- بدينوسيله به استناد مواد 115 و 180 از قانون آيين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به متهم افشار انگزى فرزند احياء دائر متهم به ارتكاب قتل 
عمدى مرحوم بروز انگزى كه تحت تعقيب اين شــعبه مى باشــد با توجه به وقت رسيدگى 94/02/08 
ســاعت 10 صبح شــعبه سوم دادگاه كيفرى استان كرمانشاه، ابالغ مى گردد كه خود را معرفى نمايد در 

صورت عدم حضور تصميم قانونى اتخاذ مى گردد. م الف/122
 رئيس شعبه سوم دادگاه كيفرى استان كرمانشاه

آگهى احضار متهم
شــماره بايگانى شــعبه: 920629- نظر به اينكه آقاى مصيب الهيارى فرزند ســيدمحمد به اتهام 
ايجاد جرح با چاقو نســبت به ســجاد امينى در پرونده كالســه فوق از طرف اين شعبه تحت تعقيب است 
و ابــالغ اخطاريه به واســطه معلوم نبــودن محل اقامت او ممكــن نگرديده بدينوســيله در اجراى ماده 
115 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه دهم داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كرمانشاه جهت 
پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام 

قانونى معمول خواهد شد. م الف/18054
 داديار شعبه دهم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كرمانشاه

 
آگهى احضار متهم

در پرونــده كالســه 9109988404300994 آقــاى ميالد ســيجاوندى فرزند فتح الــه به اتهام 
مشــاركت در ســرقت موضوع شــكايت آقاى محمد عزيز رحمتى تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم 
نبــودن محل اقامــت نامبرده به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امــور كيفــرى مصوب 1378 مراتــب در روزنامه آگهى متهم ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشــر آگهى در 
شــعبه دادستانى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل مى آيد. 
 مدير دفتر دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 9309988404300220 آقاى محمد امين محمدى فرزند حسينعلى به اتهام 
تصرف عدوانى و تخريب بين مزارع عمومى، به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 
115 و 180 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مصوب 78 حسب دستور دادرس شعبه 101 جزايى 
روانسر مراتب در روزنامه با هزينه دادگسترى در تاريخ 1393/12/23 ساعت 8 صبح جهت رسيدگى 
در اين شــعبه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع و در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار 

عقيده به عمل خواهد آمد. 
مدير دفتر شعبه 101 جزايى شهرستان روانسر

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 9309988404400291 آقاى مازيار صفرى فرزند تورج به اتهام خريد مال 
غير جعل سند رسمى شماره 6679 مورخه 1393/10/15 به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
به تجويز ماده 115 و 180 قانون آيين دادرســى در امور كيفرى مصوب 78 حســب دســتور دادرس 
شــعبه 101 جزايى روانســر مراتب در روزنامه با هزينه دادگســترى در تاريخ 1393/12/24 ساعت 
08:00 صبح جهت رســيدگى در اين شــعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع و در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل خواهد آمد. 
مدير دفتر شعبه 101 جزايى شهرستان روانسر

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

برابر راى شماره 139360324009012450-93/8/5 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشــهر تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاى خضر بختيارى آزاد فرزند خداداد به شــماره شناســنامه 1 صادره از بوشــهر به شــماره ملى 
3501341970 در ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 271/57 مترمربع پالك 99 فرعى از 3470 اصلى 
مفروز و مجزى شده از پالك 3470/1 اصلى واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از مالك رسمى ورثه حسن 
قربانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

93/11/6- تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/21 - م الف/2310
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

دادنامه
مرجع رسيدگى: شعبه پنجم حقوقى دادگاه هاى عمومى آبادان- خواهان: خانم سوگند دوبرحاوى- 
خوانده: فواد همدانى- خواســته: صدور حكم طالق به درخواســت زوجه به دليل عسر و حرج- خواهان 
خانم ســوگند دوبرحاوى دادخواســتى به طرفيت آقاى فــواد همدانى مجهول المكان به خواســته فوق 
به شــرح متن دادخواســت تقديمى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان آبادان كه جهت رسيدگى به 
شعبه پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان آبادان ارجاع و به كالسه 930980 ثبت گرديده و وقت 
رســيدگى آن در تاريخ 1394/1/24 ســاعت 9 صبح تعيين شده اســت. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و در خواســت خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب در يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد، در  غير اينصورت 

دادگاه به طور غيابى اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف1/2320
مدير دفتر شعبه پنجم حقوقى دادگسترى شهرستان آبادان

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

برابــر راى شــماره 139360319007028492 هيات دوم  موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمان تصرفات مالكانه 
بالمعــارض متقاضى خانــم فاطمه كدخدا ده خان فرزند على بشــماره شناســنامه 15صادره ازشــهداد در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 148/76 متر مربع تحت پالك 13117 فرعى از 4776 اصلى واقع در 
بخش 1 كرمان به آدرس بزرگراه آيت اهللا خامنه اى كوچه 29 خريدارى از محل مالكيت سيد جالل عمرانى 
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 : 4796
تاريخ انتشار نوبت اول : 1393/10/22-تاريخ انتشار نوبت دوم : 1393/11/06

 هوشنگ رضا زاده ، رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان كرمان

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

برابــر راى شــماره  139360319008004089  هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  زرنــد تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حسين ميرزايى شاه جهان آبادى  فرزند احمد بشماره شناسنامه 47 صادره از زرند 
درششدانگ يك باب خانه به مساحت 268/30 متر مربع پالك 2 فرعى از 6327 اصلى واقع در بخش 13 
كرمان  زرند خيابان استاد جعفرى بعد از بازرگانى بن بست اول خريدارى از مالك رسمى آقاى مجتبى نظريان 
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 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض – دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1393/10/22- تاريخ انتشار نوبت دوم : 1393/11/06

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

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

برابر راى شماره  139360319008001655  هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  زرند تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم اكرم نورالدينى شــاه آبادى  فرزند عباس بشــماره شناسنامه 9 صادره از زرند 
درششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 454/40 متر مربع پالك 843 فرعى از 5068 اصلى مفروز و 
مجــزى شــده ازپالك12فرعى از 5068 اصلى واقع در بخش 13 كرمان  زرند شــهرك امام ســجاد(ع)
خريدارى از مالك رســمى آقاى ابراهيم ابراهيمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 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 تسليم اعتراض – دادخواست 
خــود را به مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1393/10/22- تاريخ انتشار نوبت دوم : 1393/11/06

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

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

برابــر راى شــماره 139360319004001090 مــورخ 1393/05/28 هيــات  موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك راور تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه عزيزى يوســف آبادى فرزند ماشــااله بشماره 
شناســنامه 1 صادره ازراور در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 242/50 متر 
مربع پالك 621 فرعى از 2057 – اصلى واقع در راور خيابان امام حســين (ع) بخش 18 كرمان كه مع 
الواســطه از مالك خريدارى نموده محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين اگهى بــه مدت دو ماه اعتراض خــود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رســيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض – دادخواســت خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 1819
تاريخ انتشار نوبت اول : 1393/10/22- تاريخ انتشار نوبت دوم : 1393/11/06

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان راور – محمود مهدى زاده

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 139360319004002241 مورخ 1393/09/16 هيات اول  موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك راور تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا اميرى  نســب راورى فرزند حســين  بشــماره 
شناســنامه 307صادره ازراور در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 292/95 متر 
مربع پالك 1 فرعى از 1712 – اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 1712-  اصلى واقع در راور خيابان 
گلزار كوچه پل گپو بخش 18 كرمان كه مع الواســطه از مالك خريدارى نموده 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 تســليم و پس از اخذ رســيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض – دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 1814
تاريخ انتشار نوبت اول : 1393/10/22- تاريخ انتشار نوبت دوم : 1393/11/06

  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان راور- محمود مهدى زاده

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 139360319004001659 مورخ 1393/07/16 هيات اول   موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك راور تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ســيد مهدى خادم نخعى راورى  فرزند ســيد محمد 
حسين  بشماره شناسنامه 250صادره ازراور در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 381/30 متر مربع 
پالك 363 فرعى از 1894 – اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 20 فرعى مكرر از 1894 – اصلى واقع 
در خيابان امام رضا(ع) بخش 18 كرمان كه مع الواسطه از مالك خريدارى نموده  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 سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض – دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 1818
تاريخ انتشار نوبت اول : 1393/10/22- تاريخ انتشار نوبت دوم : 1393/11/06

  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان راور- محمود مهدى زاده

دادنامه 
پرونده كالســه 9309988322800878 شعبه 108 دادگاه عمومى جزايى شهرستان كرمانشاه 
دادنامه شماره 9309978313100962- شاكى: خانم فاطمه شريفى فرزند على به نشانى شهرستان 
كرمانشــاه مسكن خ نرگس شــمالى كوى- انتهاى كوچه پالك 9- متهمين: 1- آقاى منوچهر الفتى فرزند 
2- آقاى محســن  الفتى فرزند همگى به نشــانى شهرســتان كرمانشــاه- اتهام هــا: 1- مزاحمت براى 
بانــون و اطفال در اماكن عمومى يا معابر 2- توهين به اشــخاص عــادى «رأى دادگاه» در خصوص اتهام 
1- منوچهر الفتى 2- محســن الفتى فاقد مشخصات بيشتر دائر بر توهين موضوع كيفرخواست شماره 
9310438315104886- 93/7/15 دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان كرمانشاه كه با التفات 
به جامع محتويات پرونده از جمله شــكايت فاطمه شــريفى فرزند على، شهادت شهود واقعه و مطلعين و 
تحقيقات محلى معموله از ناحيه مرجع انتظامى و اينكه متهمان در جلســه عادى و حاضر نشــده و دفاعى 
بــه عمل نياورده بزه انتســابى محرز و ثابت تشــخيص و به اســتناد ماده 608 قانون مجازات اســالمى 
(تعزيرات) هر يك از متهمان را به تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيرى محكوم مى نمايد و راجع به 
اتهام همان متهمان دائر بر ايجاد مزاحمت براى بانوان موضوع شــكايت شــاكى مذكور با توجه به اينكه 
دليل و مدركى كه موجبات قناعت وجدان قضايى و احراز مجرميت متهمان را بنمايد در پرونده منعكس 
نميباشد لذا بزه انتسابى را به متهمان موصوف محرز ندانسته و به استناد بند الف ماده 177 از قانون 
آيين دادرسى كيفرى رأى بر برائت آنها صادر و اعالم ميدارد رأى صادره نسبت به متهمان غيابى و ظرف 
مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از آن ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ 

قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. م الف/3574
 رئيس شعبه 108 دادگاه جزايى كرمانشاه

آگهى ابالغ اجرائيه
بدينوســيله بــه آقاى باقــر جليل طهماســبى فرزند شــهباز محكوم عليــه پرونده اجرايى كالســه 
922579/1 ابالغ مى شــود پرونده كالسه فوق براساس دادنامه شــماره 484/91 مورخ 91/4/17 
شــوراى حــل اختالف حوزه 5 يزد لــه آقاى على اصغر خبرگــى فرزند رضا و به طرفيت شــما كه محكوم 
گرديده ايد به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال بابت وجه چك شماره 697402 مورخ 91/1/25 عهده 
بانك كشــاورزى شــعبه ســيمرغ يزد و پرداخت مبلغ يك ميليون و چهارصد و چهل هزار ريال بابت حق 
الوكالــه وكيل و پرداخــت مبلغ پنجاه و يك هزار و پانصد ريال بابت هزينه دادرســى و تهيه و تصديق 
مســتندات ابــرازى و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريــخ مندرج در متن چك لغايــت تاريخ وصول 
براســاس شاخص بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران. لذا بدينوسيله طبق ماده 9 قانون اجراى احكام 
مدنــى به شــما ابالغ مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهى به مفــاد آن اقدام نمايند مراتب به 
منظور ابالغ برگ اجرائيه و به شرح فوق يك نوبت در روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر و در صورتى كه 
آدرس دقيق خود را به اين اجرا اعالم ننماييد در جهت اجراى مفاد اجرائيه ديگر نيازى به صدور ابالغ 

اخطار براى شما نمى باشد و طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 4684
دادورز اجراى احكام شوراهاى حل اختالف شهرستان يزد

رونوشت آگهى حصروراثت 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه  شــماره 5581  داراى شناســنامه  امرالــه  فرزنــد  عينــى  كبــرى حضــرت  خانــم 
كالســه930355/40/93 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه 
شــادروان امر اله حضرت عينى به شناسنامه شــماره 259 در تاريخ 1393/8/13 دراقامتگاه دائمى خود رافوت نموده 
است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- عليرضا حضرت عينى فرزند امراله ش ش 275 نسبت با متوفى 
فرزند 2- محمدرضا حضرت عينى فرزند امراله ش ش 12496 نسبت با متوفى فرزند 3- غالمرضا حضرت عينى فرزند 
امراله ش ش 13666 نسبت با متوفى فرزند 4- فرهاد حضرت عينى فرزند امراله ش ش 84 نسبت با متوفى فرزند 
5- مهدى حضرت عينى فرزند امراله ش ش 220 نســبت با متوفى فرزند 6- كبرى حضرت عينى فرزند امراله ش ش 
5581 نسبت با متوفى فرزند 7- مريم حضرت عينى فرزند امراله ش ش 834 نسبت با متوفى فرزند 8- زهره محمد 
آقائى فرزند عزيز ش ش 326 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت 
آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك 

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

صورتمحلس افرازى پالك 185 فرعى از 36 اصلى بخش دو ثبت محمودآباد
ســند مالكيت ششــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 143860مترمربع تحت پالك 185 فرعى از 36 اصلى بخش 
2 ثبت محمودآباد واقع در قريه سرخرود ذيل ثبت به شماره 6815 صفحه 350 دفتر جلد 44 به نام سازمان جنگل ها 
و مراتع كشــور صادر گرديده ســپس مقدار 200 سهم مشاع از 350 سهم مشاع از 700 سهم از 143860 سهم مشاع 
از كل ششــدانگ پالك فوق الذكر برابر ســند قطعى شماره 15871-90/7/11 دفترخانه 160 سرخرود به خانم عالمه 
حســن زاده منتقل كه در ذيل ثبت 10436 صفحه 107دفتر جلد 83 ثبت گرديده اســت ســپس آقاى رضا شــيرى طى 
وكالتنامه شماره 12047-89/4/22 دفترخانه 160 محمودآبادازسوى موكله خويش برابر درخواست  وارده به شماره 
12/93/13390-93/10/3 تقاضاى افراز حصه و سهمى مالكيتى ملك موكله خويش را از كل ششدانگ پالك مذكور 
از اين اداره نموده و از اعالم آدرس و محل سكونت ديگر مالكين مشاعى اظهار بى اطالعى و عجزنموده كه پس از تعيين 
وقت به استناد ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا،مراتب افراز در روزنامه سياست روز به شماره 
3802-93/10/8 چاپ و منتشــر گرديده اســت اينجانبان فالح و حسينى،نقشــه بردار و نماينده ثبت در اجراى ابالغ 
شــماره 12/93/13451-93/10/3 رأس موعــد مقرر با حضور در محل وقوع ملــك و در معيت وكيل خواهان افراز، 
نخســت محدوده ســند  مالكيت كنترل و باتوجه به اين كه در افرازهاى قبلى نيز تشــريح گرديده اســت كل پالك مورد 
افراز به علت وجود شــوارع و خيابان عمال به ده قطعه تقســيم گرديده و سهم خواهان افراز نيز در قطعه چهارم از قطعه 
هشتم از قطعات ده گانه افرازى واقع گرديده، نقشه افرازى تهيه شده به نحوى كه سهم خواهان و خواندگان افراز در 
آن نمايان گرديده باشــد ترســيم شده كه پس از ارائه گزارش افراز به مســئول اداره مراتب افراز به همراه تصويرى 
از نقشــه افرازى طى شــماره 12/93/14105-93/10/18 از شهردارى سرخرود استعالم به عمل آمده كه شهردارى 
ســرخرود مكتوبا طى شماره 8/11346-93/10/23 منضم به نقشــه افرازى ممهور به مهر شهردارى موافقت خويش 
را با قيد كاربرى مســكونى اعالم نموده اســت لذا افراز از نظر شــهردارى بالمانع مى باشد لذا بدوا به شرح حدود اوليه 

وسپس قطعات افرازى مى پردازيم :
الف)حدود اوليه: شــماال به طول 995مترمربع پايه هاى بتنى اســت به خيابان ســى مترى احداثى ازر پالك 118 
اصلى شرقا اول به طول هاى 12متر و 110متر و 90متر و 50متر در امتداد نهر شيرا محدود است به نهر مرقوم دوم 
بــه طــول 15متر به چپر باقيمانده پالك 36 اصلى جنوبا اول به طول 20متــر و 25متر و 73متر و 132متر و 170متر و 
100متر به چپر باقيمانده پالك مرقوم دوم كه شرقى است به طول 10متر و سوم به طول 95متر به چپر باقيمانده پالك 
مرقوم غربا به طول128متر پايه هاى بتنى است به خيابان بيست مترى. ب) قطعات افرازى: 1-قطعه 8/1: اين قطعه كه 
در سهم خواندگان افراز (به پيوست يك صفحه ليست اسامى مالكين مشاعى)قرار گرفته است به مساحت 875مترمربع 
محدود است:شــماال به طول هاى 2/95متر و 20/95متر درب و ديوارى اســت به خيابان شــرقا به طول 37/85متر به 
ديــوار پــالك 1181 فرعى جنوبا به طول 20/65متر درب و ديوارى اســت و 5/25متر ديوارى اســت به خيابان غربا به 
طول 31/80 متر ديوارى اســت به خيابان.2- قطعه 8/2: اين قطعه كه در ســهم خواندگان افراز(به پيوست يك صفحه 
ليست اسامى مالكين مشاعى) قرار گرفته است به مساحت 3226مترمربع محدود است : شماال به طول 84/30متردرب 
وديوارى است به خيابان شرقا به طول 37/85متر به ديوار پالك 2086 فرعى جنوبا به طول84/10متر درب و ديوارى 
اســت به خيابــان غربا به طول 37/80متر ديوارى اســت به پــالك 1181 فرعى3- قطعه 8/3: اين قطعه كه در ســهم 
خواندگان افراز(به پيوست يك صفحه ليست اسامى مالكين مشاعى) قرار گرفته است به مساحت 2105مترمربع محدود 
اســت شــماال به طول 55/70متر درب و ديوارى است به خيابان شــرقا به طول 38/00متر به ديوار پالك 1805 فرعى 
جنوبا به طول 55/50متر درب و ديوارى استبه خيابان غربا به طول 37/90 متر ديوارى است به پالك 2086 فرعى 4- 
قطعه 8/4: اين قطعه كه در ســهم خواهان افراز خانم عالمه حســن زاده قرار گرفته است به مشخصات : ششدانگ يك 
قطعه زمين كه در آن احداث بنا گرديده به مساحت 200مترمربع محدود است : شماال به طول 9/20متر درب و ديوارى 
است به خيابان شرقا به طول 21/75متر ديوارى است به باقيمانده 185 فرعى جنوبا به طول 9/20 متر ديوارى است 
به باقيمانده 185 فرعى غربا به طول 21/75 متر ديوارى است به باقيمانده 185 فرعى حقوق ارتفاقى ندارد.5- قطعه 
8/5: اين قطعه كه در ســهم خواندگان افراز(به پيوســت يك صفحه ليســت اسامى مالكين مشاعى) قرار گرفته است به 
مساحت 5415مترمربع محدود است : شماال به طول 46/10متر درب و ديوارى است به خيابان دوم كه شرقى است به 
طول 21/75 متر به ديوار و 9/20 متر به ديوار و 21/75 متر كه غربى است به قطعه سهم خواهان افرازى و 92/10 
متر درب و ديوارى اســت به خيابان شــرقا به طول 37/90متر به پالك 1849 فرعى جنوبا به طول 147/80متر درب و 

ديوارى است به خيابان غربا به طول 38/00 متر ديوارى است به پالك 2224 و 1805 فرعى .
قربانعلى احمدى –مســلم ارالى بيشــه-على اكبر اكبرى- الهام افشــين جا-قاســم ايزدى-هاجر اشكان-شــهناز 
آقــا فرج اله-فريبــا اســتوار-محمد اكبرى-على اكبــر اوصيا-عليرضــا افخمى-فرزانه اجمند-محمد اردشــيان-ماوك 
ابراهيمى-پرويــز اوريمى-حجــت الــه اميــر ســليمانى-كبرى اباذرى-على اسفنديارى-حســن احمــدى ايزدى-نرگس 
الســادات احراميان-موريس ارد-حســن ايلور آبادى-محمد اميرى عراقى-فريبرز احمــدى پور-منوچهر برومند-هدى 
بلغارى-ســهراب بهزادى-ســاغر بهادرى-وحيد بازارچه يشــترى-فرهاد برادران-شــاهرخ بدافشــانى –كامران صاحب 
نسق-نســرين صادقيان-مســعود صائمى-منوچهر صديقى-محمود صمدى-آذرنــوش صفايى-احمد صادق الوعد-نادر 
صمدى-محمد صادق ضياعى-مهدى ضيايى-ســيد جمال طاهايى-يحيى طهماســبى-حيدر طاهرى-على حيدر طالبى كپور 
چامى-كاوس طغانى-على اصغر عابد پور-فريده عاليى منفرد-محســن عســگريان-زهره عنايتى-ابراهيم عباسى-امان 
اله عسگرى-عباسعلى عطار-محمود عابديان-ارسالن على نژاد-معصومه شيدى فرد-پرويز بزرگ نيا-جواد پور اكبرى-
غالمرضا پورزند-فاطمه پارســا پور-محمد تقى پروين-عبداله پسران شربت-زهرا پسران شربت-خالق پناه محمودى-

باقر پناهى-مجتبى توكلى-عزت اله توكلى-جهانگير ثالثى-رهلو جوانشير-شــهال جواشــير-لطف اله جمشــيديان-زهره 
بيگم جالليان-عباس جعفر قلى زاده-على جواهرى-مريم چيز على-ابراهيم حاجى زاده-معصومه حاجى زاده-محمد على 
حيدرى تالشى-شــهين حسنى افشــارى-منصور حسن نسب-حميد حسابه-مهين حســن نجف-رمضان حيدرى-فرشته 
خواجه نصير-زهرا خندان-مينو خاكســار فرد- فريدون عمادى-فرشــيد عارفى-شراره على زاده-محمد على زاده ملك 
كاليى-قــدرت اله غالمى-رامين غديرى- نعمت غالمى-محمود قاسميان-حســن قاســميان-قلى قلــى زاده-نوركل قلى 
زاده-على قاســمپور-محمد قديمى خو-جعفر قناد زاده-فيــروز فيروزى-ايزد فتوت احمدى-مهر انگيز فتوت احمدى-

مهناز فرد نوا-غالمعلى فالح-محمد فاضلى-آرش فالحى بلورچى-شهرام كياست دولت آبادى- مجيد كاظم كزازى-محمد 
رضا كاويان-شهرام كيانوش- ايرج كتال-محمدرضا خاكسارفرد-عليرضا خاور نژاد-حميدرضا خليقى-عليرضا خسروى-

هوتــن خواجه نصيرى-رمضــان ديلمى- محمد على دهقانى-كاظم دهقانى-مهران دولتى اناركى-نســرين دابويى-يحيى 
دنيــا گرد-منيژه دانــش پناه-فروردين دولتى-فريبــرز درياى-فاطمه رضــا ســلطانى-عليرضا رمضانپور-محمد ريس 
زاده-زهرا رسول بابايى-جمشيد روحى-تمنا رشــيدى-پروين رياضى-مژده رباتى-صادق رمضانى-عباس رمضانپور- 
فرودين روشنى-نيلوفر رمضانى-اميد رمضانپور-قدرت اله رمضانى-دنيا رشيدى-پرويز ربانى-عسل زند خانى- رقيه 
راغب-فريبرز گليان- حســين گوهرى-هما يدالهى-كاظم الريجان- ســكينه محمدى پور-قمر تاج مصطفوى-اكبر محمد 
زاده-اكرم مصلحى-ابوالقاسم محمد يان-محمد مهدى مدرس-محمد جواد ميرزايى-هما موال زاده-سعيد ميرنوروزى-

وحيد ميرنوروزى-ايران مير تقوى-فاطمه مزبانى-فيروز معظمى-عليرضا مصطفى زاده-ســيد رضا موسوى گرمستالى- 
عليرضا مبشرى فر-محمد حسين مبشرى فر-قاسم ملك آرا-امير حسين محمودى-روشنك مجيدى همدانى-سيد محمد 
موسوى-آفاق محمدى -مسيحا روشن-عزت السادات زيدى لطفى-نازى زينوزى-فزيبا زيارپور-بهرام زحمتكش-پروين 
زرين مهر-ســعيد ســيفان-غالمعلى سيفان-مجيد ســيفان-نوراله سپاهى-منوچهر ســليمانى-عبدالرضا شاه حسينى- 
-محمد مهدى ساســانى-رضا سليمى-مصطفى سيد ابراهيمى-قاسم ســبحانى-زهرا سامى-فرخ السادات سيد-مجتبى 
كدخدا-جمشــيد شاكريان-محمد حسين شــفيعى-مهرداد شمس فرد-عليرضا شــفيع –محمد رضا شفيعى زاده-مريم 
شيدايى-مســعود شاهى-عليشاه محمدى-امير على  شهرورزى-شــهرزاد شهرورزى-ارسالن شجاعى-محمد شمسايى-

رجبعلى شــاه حســينى-محمد على معظمى- مهدى مجيدى-پرويز ملكى-غالمحســين محمدپور-حسين مرثيه چى-محمد 
مهدى مهدى زاده-زهرا محســن بيگ-زهرا محسنى-فرهاد نادعلى-قاســمعلى نريمان كنارى-الهام نيك بخت-آوا نيك 
بخــت- عطا اله ناظرى-على نيك مهر-محمد على نجفــى عمذان- نادعلى نام آور-فاطمه نيك پى آزموده-نرگس ناصرى-

مژگان نيكخواه-محمد نصرى-رحيم نورى-آقاســى نجاتى-رمضان نجاتى-بهمن وحيدى-شــكراله واحدى-محمد حســن 
بســطامى-صغرى ديلم كتولى-بهروز هدائى-بهرام ســادات ناصرى-اســماعيل بيات-ســيداحمد اوالئى-ناصر مشكين 
–عبدالعظيم چراغعلى-معصوه اسدى كنارى-سيدسعيد سجادى-بدرالسادات حسينى-بهناز صادقيان-رضا شيرى-نيما 

منتعبد-كبوتر رمضانى.
ابالغ نقشه و صورتمجلس افرازى پالك 185 فرعى از 36 اصلى بخش 2 ثبت محمودآباد

نظربه اين كه عمليات افرازى پالك فوق الذكر ســهمى خانم عالمه حســن زاده به اتمام رسيده و نظر و رأى مسئول 
اداره به شــرح بين الهاللين((با عنايت به مفاد ماده 5 آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشــاع و موافقت شهردارى 
با افراز موافقت مى شــود)9 صادر گرديد لذا به كليه مالكين مشــاعى پالك مذكور ( به پيوســت يك برگ ليست اسامى 
مالكين مشــاعى پالك 185 فرعى) اخطار و ابالغ مى گردد چنانچه نســبت به نحوه افراز پالك فوق اعتراضى داشته باشند 

مى توانند ظرف مدت 10 روز پس از رويت نقشــه و صورتمجلس افرازى برابر ماده 2 قانون افراز و فروش امال مشــاع 
اعتراض خويش را به دادگسترى 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

دادنامه 
پرونــده كالســه 9309980250700701 شــعبه هفتــم دادگاه خانــواده شهرســتان شــهررى دادنامه شــماره 
9309970250701758- خواهان: خانم معصومه فياضى به نشانى رى عباس آباد خ شهيد عربخوارى گلستان سوم پ 
1- خوانده: آقاى عبداله كرمى به نشــانى مجهول المكان- خواســته: طالق به درخواست زوجه (راى دادگاه) در خصوص 
دادخواست خانم معصومه فياضى فرزند خانعلى به طرفيت آقاى عبداله كرمى فرزند ضامن على به خواسته صدور حكم 
طالق با عنايت به اينكه حسب گواهى گواهان خوانده حدود يكسال است كه زندگى مشترك را رها نموده است در حالى 
كه مطابق ماده 194 قانون مدنى افغانستان مدت غيبت زوج كه موجب صدور حكم طالق است سه سال ميباشد. عليهذا 
حكم به بطالن دعوى صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره حضورى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاك 

محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/4466
رئيس شعبه هفتم دادگاه خانواده شهررى

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى ســيدحميد رضاخانى داراى شناســنامه شماره 2091 به شرح دادخواســت به كالسه 1004/957/93 اين 
دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان آقامجتبى خانى به شناســنامه شــماره 
22 در تاريــخ 92/10/4 اقامتــگاه دائمــي خــود بدرود زندگي گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- 
ســيدعليرضا خانى به ش ش 158 پســر متوفى 2- ســيدغالمرضا خانى به ش ش 2445 پسر متوفى 3- سيدحميدرضا 
خانى به ش ش 2091 پســر متوفى 4- ســيداحمدرضا خانى به ش ش 1473 پســر متوفى 5- زهرا خانى به ش ش 2 
دختر متوفى 6- عذرا خانى به ش ش 147 دختر متوفى 7- اعظم خانى به ش ش 3522 دختر متوفى 8- اكرم سادات 
خانى به ش ش 1247 دختر متوفى. و اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 4551
رئيس شعبه 957 شوراى حل اختالف شهررى

آگهى اجرائيه 
مشــخصات محكــوم له: مريم قدبك لوئى فرزند محمدحســن به نشــانى بروجرد ميدان امام حســين خ دكتر آيت 
ك روزبهانى ســر باغ فتح اله- مشــخصات محكوم عليه: على حســين گودرزى فرزند حاج رضا به نشــانى مجهول المكان-  
محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 9309976620400910- محكوم عليه محكوم اســت 
بــه پرداخــت يك جلــد كالم اله مجيد به هديه يك هــزار تومان بانضمام مبلــغ چهار ميليون ريال معــادل چهارصد هزار 
تومــان وجــه رايــج ايران به و 15 مثقال طالى غيرمســكوك در حق محكوم له ف زوجين دو بچــه دارند اكبر گودرزى 21 
ســاله كه رشــيد است و اميرحسين گودرزى 12 ســاله كه به لحاظ اعتياد پدر حضانتش با مدر است و پدرش ماهى 24 
ســاعت حق مالقات دارد هزينه اجراء به عهده محكوم عليه مى باشــد. الزم به ذكر اســت چهارصد هزار تومان وجه رايج 

به نرخ روز مى باشد.
شعبه چهارم عمومى حقوقى دادگسترى بروجرد

متن آگهى
خواهان مصطفى باقريان دادخواستى به طرفيت خوانده على تقوى به خواسته مطالبه وجه سفته و مطالبه خسارات 
دادرســى و مطالبه خســارت تاخير تاديه و مطالبه وجه چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرســتان قم نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه 106 عمومى (جزايى) دادگســترى شهرســتان قم واقع در قم خيابان ســاحلى، دادگسترى 
شهرســتان قم طبقه اول شــعبه 106 دادگاه عمومى (جزايى) ارجاع و به كالسه 9309982510600882 ثبت گرديده 
كه وقت رســيدگى آن 1394/1/19 و ســاعت 10 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى ا جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از  نشــر 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  

قم، خيابان ساحلى، دادگسترى شهرستان قم، طبقه همكف، شعبه 106 دادگاه عمومى (جزايى)
 مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 106 دادگاه عمومى (جزايى) دادگسترى شهرستان قم –قربانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقــاى ســيد حســين كمالــى فرزندآقــا ســيد تقــى داراى شناســنامه شــماره 259 بــه شــرح دادخواســت بــه 
كالســه930367/40/93 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه 
شــادروان كبرى جواهرى تخماقلوئى به شناسنامه شماره 15252 در تاريخ 1381/5/16دراقامتگاه دائمى خود رافوت 
نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- سيد حســين كمالى فرزند آقاتقى ش ش 259 نسبت با 
متوفى فرزند 2- سيد مهدى كمالى فرزند سيدتقى ش ش 17460 نسبت با متوفى فرزند 3- سيد محمد كمالى فرزند 
تقى ش ش 38 نســبت با متوفى فرزند 4- فاطمه كمالى فرزند تقى ش ش 86 نســبت با متوفى فرزند 5- خانم كمالى 
فرزند ســيدتقى ش ش 274 نســبت با متوفى فرزند 6- هحرم كمالى فرزند تقى ش ش 119 نســبت با متوفى فرزند 
7- پرى كمالى فرزند آقاتقى ش ش 68 نســبت با متوفى فرزند 8- ملكوت كمالى فرزند آقاتقى ش ش 33 نســبت با 
متوفى فرزند 9- سيد آقا تقى كمالى فرزند آقا سيد محمد ش ش 273 نسبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد 

ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقــاى محمــد منتظــرى طلــب فرزنــد حســين داراى شناســنامه شــماره 17355 بــه شــرح دادخواســت بــه 
كالســه930358/40/93 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه 
شــادروان حسين منتظرى طلب به شناسنامه شــماره 7 در تاريخ 1393/7/9دراقامتگاه دائمى خود رافوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- على منتظرى طلب فرزند حسين ش ش 17356 نسبت با متوفى فرزند 
2- محمد منتظرى طلب فرزند حســين ش ش 17355 نسبت با متوفى فرزند 3- محمدرضا منتظرى طلب فرزند حسين 
ش ش 120972 نسبت با متوفى فرزند 4- راضيه منتظرى طلب فرزند حسين ش ش 18008 نسبت با متوفى فرزند 
5- نرگس منتظرى طلب فرزند حســين ش ش 120224 نســبت با متوفى فرزند 6- فاطمه منتظرى طلب فرزند حسين 
ش ش 17357 نســبت با متوفى فرزند 7- زهرا ميرهء فرزند ســيد مرتضى ش ش 745 نســبت با متوفى زوجه. اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى 

ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقــاى ســيد حســين كمالــى فرزندآقــا ســيد تقــى داراى شناســنامه شــماره 259 بــه شــرح دادخواســت بــه 
كالســه930368/40/93 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه 
شــادروان ســيد آقا تقى كمالى به شناســنامه شــماره 273 در تاريخ 1393/2/2دراقامتگاه دائمى خود رافوت نموده 
اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- سيد محمد كمالى فرزند تقى ش ش 38 نسبت با متوفى فرزند 
2- سيد حسين كمالى فرزند آقاتقى ش ش 259 نسبت با متوفى فرزند 3- سيد مهدى كمالى فرزند سيد تقى ش ش 
17460 نســبت با متوفى فرزند 4- هحرم كمالى فرزند تقى ش ش 119 نســبت با متوفى فرزند 5- خانم كمالى فرزند 
ســيدتقى ش ش 274 نســبت با متوفى فرزند 6- ملوك كمالى فرزند تقى ش ش 33 نسبت با متوفى فرزند 7- فاطمه 
كمالى فرزند تقى ش ش 86 نســبت با متوفى فرزند 8- پرى كمالى فرزند آقاتقى ش ش 68 نســبت با متوفى فرزند. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه 

اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   3863 شــماره  شناســنامه  داراى  جانعلــى  فرزنــد  پنــاه  اســالم  محمــد  آقــاى 
كالســه930349/40/93 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه 
شادروان عذرى دلير به شناسنامه شماره 275 در تاريخ 1393/8/13دراقامتگاه دائمى خود رافوت نموده است وورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- عباس اسالم پناه فرزند جانعلى ش ش 313 نسبت با متوفى فرزند 2- ناصر 
اسالم پناه فرزند جانعلى ش ش 7 نسبت با متوفى فرزند 3- مرتضى اسالم پناه فرزند جانعلى ش ش 3387 نسبت با 
متوفى فرزند 4- محمود اســالم پناه فرزند جانعلى ش ش 3388 نســبت با متوفى فرزند 5- ابراهيم اسالم پناه فرزند 
جانعلى ش ش 3862 نسبت با متوفى فرزند 6- محمد اسالم پناه فرزند جانعلى ش ش 3863 نسبت با متوفى فرزند. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه 

اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   167 شــماره  شناســنامه  داراى  غالمحســين  فرزنــد  حيــدرى  قربانعلــى  آقــاى 
كالســه930350/40/93 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه 
شــادروان حســين حيدرى به شناســنامه شــماره 6360085062 در تاريخ 1393/8/8دراقامتگاه دائمى خود رافوت 
نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- قربانعلى حيدرى فرزند غالمحســين ش ش 167 نسبت 
بامتوفى پدر 2- الوان شــادوش فرزند قربانعلى ش ش 191 نســبت با متوفى مادر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ 

نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن
آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 

نظر به اينكه در اجراى مواد 3، 15، 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رســمى و ماده 13آيين نامه اجرائى آن متقاضيان ذيل با ارائه اســناد و مدارك عادى و اســناد مشاعى درخواست صدور 
ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 1390/9/20 مجلس شــوراى اســالمى 
مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت.لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در 
دو نوبــت بــه فاصله 15 روز جهت عموم آگهــى مى گردد.بقراء زير: * قريه بيجاربنه الهيجان ســنگ اصلى يك بخش 14 
گيالن بشــمارههاى فرعى زير: - پالك فرعى 9615 مفروز از 256- شــهرام نورى خواجوى فرزند غالمعلى ش ش 835 
كدملــى 0051237520 صــادره از تهران و خانم مريم پارياب وفا فرزند رضا ش ش 4 كدملى 2594272868 صادره 
از رشت (مشاعا بالسويه)- ششدانگ يكباب خانه و محوطه به مساحت 125/74 مترمربع از مورد مالكيت وراث نرگس 
طوافچيان (ابريشمى) برابر راى 139360318005003189 مورخه 1393/10/13 و 139360318005003193 
مورخه 1393/10/13 *** - پالك فرعى 9616 مفروز از 256- كيومرث جامعى مالفجانى فرزند عباسعلى ش ش 924 
كدملى 5179293243 صادره از الهيجان- ششدانگ يكباب خانه به مساحت 129/36 مترمربع از مورد مالكيت وراث 
نرگس طوافچيان (ابريشــمى) * قريه الشــيدان مطلق الهيجان سنگ اصلى 2 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير: - پالك 
فرعى 1754 مفروز از 115- حجت حسين دوست الشيدانى فرزند حبيب ش ش 13 كدملى 2722135116 صادره از 
الهيجان- ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بر بناى احداثى به مساحت 169/70 مترمربع از مورد مالكيت وراث انيس 
مطلق كبير به اســتناد راى شــماره 139360318005003111-1393/10/7 *** قريه نخجير كاليه الهيجان ســنگ 
اصلــى 5 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير: - پالك فرعــى 4020 مفروز از 2- على فكرى نخجيرى فرزند قربانعلى ش 
ش 738 كدملى 2720811191 صادره از الهيجان- ششدانگ يكباب ساختمان مشتمل بر محوطه بمساحت 500/33 
مترمربــع از مورد مالكيت نســقى بمانى كريمى بــه اســتناد راى 139360318005003183 مورخه 1393/10/13 
هيــات ** لــذا هركس اعــم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفــروزى پالك فوق 
واخواهى داشته باشد ميتواند از تاريخ اولين انتشار آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد الهيجان 
تحويــل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى آنرا بــه اداره متبوعه تحويل نمايد.

در غير اينصورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شــد و 
صدور ســند مالكيت نيــز مانع مراجعه متضرر به مراجــع ذيصالح نخواهد بود.تاريخ انتشــار نوبت اول 1393/10/22 
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رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى 

آگهى مزايده مرحله دوم
درپرونــده كالســه 920216 مدنــى مطابــق دادنامــه شــماره 9209971984200212 صادره از شــعبه دوم 
دادگاه حقوقــى ميانــدرود محكــوم عليه مدير شــركت تعاونى چندمنظوره بســيجيان و ايثارگران فجر بــه پرداخت مبلغ 
دوميليون و سيصدوشــصت و نه هزارريال و خســارت تاخير تاديه در حق محكوم له(رضا گنجه اى)ومبلغ يكصدوهجده 
هزاروچهارصدوپنجاه هزارريال به عنوان نيم عشر محكوم گرديده است محكوم عليه تاكنون نسبت به پرداخت دين خود 
هيچ اقدامى ننموده و با معرفى محكوم له1-دودست مبل طرح جديد قهوه اى سوخته چوبى فلزى به مبلغ 50,000,000 
ريال2-دوعدد بوفه شيشــه اى ســه طبقه قهوه اى سوخته 210×50×85 به مبلغ 10,000,000 ريال3-دودست مبل 
هفــت نفــره از نوع كاترين به رنگ قهوه اى ســوخته به مبلغ 50,000,000 ريال مى باشــد باتوجه به نظريه كارشــناس 
منتخــب دادگاه جمعــا به قيمت 110,000,000 ريال مى باشــد و از طريق مزايده در تاريخ 93/11/29 از ســاعت 10 
الى 11 صبح به فروش مى رســد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشــتر به دفتر 
اجراى احكام مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كســى اســت كه باالترين 
قيمــت را قبــول كرده باشــد از برنده مزايده فــى المجلس ده درصد بهاى پيشــنهادى اخذ و بقيه حداكثــر يكماه ديگر 
دريافــت خواهد شــد . برنده بايد بقيــه مبلغ را بصورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت ســپرده توديعى 
پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى 

خواهد بود.م/الف246
شعبه دوم دادگسترى مياندرود 

آگهى احضار متهم
نظربه اين كه آقاى مهدى عرفانى ف صفرعلى به اتهام ســرقت به شــماره پرونده 931150  از طرف اين بازپرسى 
تحت تعقيب اســت و ابالغ احضاريه به  واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده اســت بدينوسيله در اجراى 
مــاده 115 قانــون آيين دادرســى كيفرى مراتب به نامبــرده ابالغ تا ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى در شــعبه اول 
بازپرسى دادسراى مياندرود جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ 

انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف
شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مياندرود

صورتمحلس افرازى پالك 185 فرعى از 36 اصلى بخش دو ثبت محمودآباد
ســند مالكيت ششــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 143860مترمربع تحت پالك 185 فرعى از 36 اصلى بخش 
2 ثبت محمودآباد واقع در قريه سرخرود ذيل ثبت به شماره 6815 صفحه 350 دفتر جلد 44 به نام سازمان جنگل ها 
و مراتع كشــور صادر گرديده ســپس مقدار 200 سهم مشاع از 350 سهم مشاع از 700 سهم از 143860 سهم مشاع 
از كل ششــدانگ پالك فوق الذكر برابر ســند قطعى شــماره 15836-90/7/7 دفترخانه 160 سرخرود به خانم سيده 
ســكينه رمضان زاده اطاقســرايى منتقل كه در ذيل ثبت 10442 صفحه 125دفتر جلد 83 ثبت گرديده اســت سپس 
آقاى قاســم صادقى طــى وكالتنامه شــماره 29343-93/10/1 دفترخانه 160 محمودآبادازســوى موكله خويش برابر 
درخواست  وارده به شماره 12/93/12835-93/199 تقاضاى افراز حصه و سهمى مالكيتى ملك موكله خويش را از 
كل ششــدانگ پالك مذكور از اين اداره نموده و از اعالم آدرس و محل ســكونت ديگر مالكين مشــاعى اظهار بى اطالعى 
و عجزنموده كه پس از تعيين وقت به اســتناد ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اســناد رسمى الزم االجرا،مراتب افراز در 
روزنامه سياســت روز به شــماره 3802-93/10/8 چاپ و منتشر گرديده اســت اينجانبان فالح و حسينى،نقشه بردار 
و نماينــده ثبــت در اجراى ابالغ شــماره 12/93/13451-93/10/3 رأس موعد مقرر با حضــور در محل وقوع ملك و 

در معيت وكيل خواهان افراز، نخســت محدوده ســند  مالكيت كنترل و باتوجه به اين كه در افرازهاى قبلى نيز تشــريح 
گرديده است كل پالك مورد افراز به علت وجود شوارع و خيابان عمال به ده قطعه تقسيم گرديده و سهم خواهان افراز 
نيز در قطعه چهارم از قطعه هشــتم از قطعات ده گانه افرازى واقع گرديده، نقشــه افرازى تهيه شــده به نحوى كه سهم 
خواهان و خواندگان افراز در آن نمايان گرديده باشــد ترســيم شــده كه پس از ارائه گزارش افراز به مســئول اداره 
مراتب افراز به همراه تصويرى از نقشــه افرازى طى شــماره 12/93/14105-93/10/18 از شــهردارى ســرخرود 
استعالم به عمل آمده كه شهردارى سرخرود مكتوبا طى شماره 8/11343-93/10/23 منضم به نقشه افرازى ممهور 
به مهر شهردارى موافقت خويش را با قيد كاربرى مسكونى اعالم نموده است لذا افراز از نظر شهردارى بالمانع مى باشد 

لذا بدوا به شرح حدود اوليه وسپس قطعات افرازى مى پردازيم :
الف)حدود اوليه: شــماال به طول 995مترمربع پايه هاى بتنى اســت به خيابان ســى مترى احداثى ازر پالك 118 
اصلى شرقا اول به طول هاى 12متر و 110متر و 90متر و 50متر در امتداد نهر شيرا محدود است به نهر مرقوم دوم 
بــه طــول 15متر به چپر باقيمانده پالك 36 اصلى جنوبا اول به طول 20متــر و 25متر و 73متر و 132متر و 170متر و 
100متر به چپر باقيمانده پالك مرقوم دوم كه شرقى است به طول 10متر و سوم به طول 95متر به چپر باقيمانده پالك 
مرقوم غربا بهطول128متر پايه هاى بتنى است به خيابان بيست مترى. ب) قطعات افرازى: 1-قطعه 8/1: اين قطعه كه 
در سهم خواندگان افراز (به پيوست يك صفحه ليست اسامى مالكين مشاعى)قرار گرفته است به مساحت 875مترمربع 
محدود است:شــماال به طول هاى 2/95متر و 20/95متر درب و ديوارى اســت به خيابان شــرقا به طول 37/85متر به 
ديــوار پــالك 1181 فرعى جنوبا به طول 20/65متر درب و ديوارى اســت و 5/25متر ديوارى اســت به خيابان غربا به 
طول 31/80 متر ديوارى اســت به خيابان.2- قطعه 8/2: اين قطعه كه در ســهم خواندگان افراز(به پيوست يك صفحه 
ليست اسامى مالكين مشاعى) قرار گرفته است به مساحت 3226مترمربع محدود است : شماال به طول 84/30متردرب 
وديوارى است به خيابان شرقا به طول 37/85متر به ديوار پالك 2086 فرعى جنوبا به طول84/10متر درب و ديوارى 
اســت به خيابــان غربا به طول 37/80متر ديوارى اســت به پــالك 1181 فرعى3- قطعه 8/3: اين قطعه كه در ســهم 
خواندگان افراز(به پيوست يك صفحه ليست اسامى مالكين مشاعى) قرار گرفته است به مساحت 2105مترمربع محدود 
اســت شــماال به طول 55/70متر درب و ديوارى است به خيابان شــرقا به طول 38/00متر به ديوار پالك 1805 فرعى 
جنوبا به طول 55/50متر درب و ديوارى اســتبه خيابان غربا به طول 37/90 متر ديوارى اســت به پالك 2086 فرعى 
4- قطعه 8/4: اين قطعه كه در ســهم خواهان افراز خانم ســيده ســكينه رمضان زاده اطاقسرايى قرار گرفته است به 
مشــخصات : ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا گرديده به مســاحت 200مترمربع محدود اســت : شماال به 
طول 9/20متر درب و ديوارى اســت به خيابان شــرقا به طول 21/70متر ديوارى است به ديوار باقيمانده 185 فرعى 
جنوبا به طول 9/25 متر مرزى است به باقيمانده 185 فرعى غربا به طول 21/70 متر ديوارى است به باقيمانده 185 
فرعى حقوق ارتفاقى ندارد.5- قطعه 8/5: اين قطعه كه در ســهم خواندگان افراز(به پيوســت يك صفحه ليست اسامى 
مالكين مشــاعى) قرار گرفته اســت به مساحت 5415مترمربع محدود است : شــماال به طول 36/90متر درب و ديوارى 
اســت به خيابان دوم كه شــرقى اســت به طول 21/70 متر به ديوار و 9/25 متر مرزى اســت و 21/70 متر كه غربى 
اســت به قطعه ســهم خواهان افرازى و 101/30 متر درب و ديوارى است به خيابان شرقا به طول 37/90متر به پالك 
1849 فرعــى جنوبــا به طــول 147/80متر درب و ديوارى اســت به خيابان غربا به طول 38/00 متر ديوارى اســت به 

پالك 2224 و 1805 فرعى .
قربانعلى احمدى –مســلم ارالى بيشــه-على اكبر اكبرى- الهام افشــين جا-قاســم ايزدى-هاجر اشكان-شــهناز 
آقــا فرج اله-فريبــا اســتوار-محمد اكبرى-على اكبــر اوصيا-عليرضــا افخمى-فرزانه اجمند-محمد اردشــيان-ماوك 
ابراهيمى-پرويــز اوريمى-حجــت الــه اميــر ســليمانى-كبرى اباذرى-على اسفنديارى-حســن احمــدى ايزدى-نرگس 
الســادات احراميان-موريس ارد-حســن ايلور آبادى-محمد اميرى عراقى-فريبرز احمــدى پور-منوچهر برومند-هدى 
بلغارى-ســهراب بهزادى-ســاغر بهادرى-وحيد بازارچه يشــترى-فرهاد برادران-شــاهرخ بدافشــانى –كامران صاحب 
نسق-نســرين صادقيان-مســعود صائمى-منوچهر صديقى-محمود صمدى-آذرنــوش صفايى-احمد صادق الوعد-نادر 
صمدى-محمد صادق ضياعى-مهدى ضيايى-ســيد جمال طاهايى-يحيى طهماســبى-حيدر طاهرى-على حيدر طالبى كپور 
چامى-كاوس طغانى-على اصغر عابد پور-فريده عاليى منفرد-محســن عســگريان-زهره عنايتى-ابراهيم عباسى-امان 
اله عسگرى-عباسعلى عطار-محمود عابديان-ارسالن على نژاد-معصومه شيدى فرد-پرويز بزرگ نيا-جواد پور اكبرى-
غالمرضا پورزند-فاطمه پارســا پور-محمد تقى پروين-عبداله پسران شربت-زهرا پسران شربت-خالق پناه محمودى-
باقر پناهى-مجتبى توكلى-عزت اله توكلى-جهانگير ثالثى-رهلو جوانشير-شــهال جواشــير-لطف اله جمشــيديان-زهره 
بيگم جالليان-عباس جعفر قلى زاده-على جواهرى-مريم چيز على-ابراهيم حاجى زاده-معصومه حاجى زاده-محمد على 
حيدرى تالشى-شــهين حسنى افشــارى-منصور حسن نسب-حميد حسابه-مهين حســن نجف-رمضان حيدرى-فرشته 
خواجه نصير-زهرا خندان-مينو خاكســار فرد- فريدون عمادى-فرشــيد عارفى-شراره على زاده-محمد على زاده ملك 
كاليى-قــدرت اله غالمى-رامين غديرى- نعمت غالمى-محمود قاسميان-حســن قاســميان-قلى قلــى زاده-نوركل قلى 
زاده-على قاســمپور-محمد قديمى خو-جعفر قناد زاده-فيــروز فيروزى-ايزد فتوت احمدى-مهر انگيز فتوت احمدى-
مهناز فرد نوا-غالمعلى فالح-محمد فاضلى-آرش فالحى بلورچى-شهرام كياست دولت آبادى- مجيد كاظم كزازى-محمد 
رضا كاويان-شهرام كيانوش- ايرج كتال-محمدرضا خاكسارفرد-عليرضا خاور نژاد-حميدرضا خليقى-عليرضا خسروى-
هوتــن خواجه نصيرى-رمضــان ديلمى- محمد على دهقانى-كاظم دهقانى-مهران دولتى اناركى-نســرين دابويى-يحيى 
دنيــا گرد-منيژه دانــش پناه-فروردين دولتى-فريبــرز درياى-فاطمه رضــا ســلطانى-عليرضا رمضانپور-محمد ريس 
زاده-زهرا رسول بابايى-جمشيد روحى-تمنا رشــيدى-پروين رياضى-مژده رباتى-صادق رمضانى-عباس رمضانپور- 
فرودين روشنى-نيلوفر رمضانى-اميد رمضانپور-قدرت اله رمضانى-دنيا رشيدى-پرويز ربانى-عسل زند خانى- رقيه 
راغب-فريبرز گليان- حســين گوهرى-هما يدالهى-كاظم الريجان- ســكينه محمدى پور-قمر تاج مصطفوى-اكبر محمد 
زاده-اكرم مصلحى-ابوالقاسم محمد يان-محمد مهدى مدرس-محمد جواد ميرزايى-هما موال زاده-سعيد ميرنوروزى-
وحيد ميرنوروزى-ايران مير تقوى-فاطمه مزبانى-فيروز معظمى-عليرضا مصطفى زاده-ســيد رضا موسوى گرمستالى- 
عليرضا مبشرى فر-محمد حسين مبشرى فر-قاسم ملك آرا-امير حسين محمودى-روشنك مجيدى همدانى-سيد محمد 
موسوى-آفاق محمدى -مسيحا روشن-عزت السادات زيدى لطفى-نازى زينوزى-فزيبا زيارپور-بهرام زحمتكش-پروين 
زرين مهر-ســعيد ســيفان-غالمعلى سيفان-مجيد ســيفان-نوراله سپاهى-منوچهر ســليمانى-عبدالرضا شاه حسينى- 
-محمد مهدى ساســانى-رضا سليمى-مصطفى سيد ابراهيمى-قاسم ســبحانى-زهرا سامى-فرخ السادات سيد-مجتبى 
كدخدا-جمشــيد شاكريان-محمد حسين شــفيعى-مهرداد شمس فرد-عليرضا شــفيع –محمد رضا شفيعى زاده-مريم 
شيدايى-مســعود شاهى-عليشاه محمدى-امير على  شهرورزى-شــهرزاد شهرورزى-ارسالن شجاعى-محمد شمسايى-
رجبعلى شــاه حســينى-محمد على معظمى- مهدى مجيدى-پرويز ملكى-غالمحســين محمدپور-حسين مرثيه چى-محمد 
مهدى مهدى زاده-زهرا محســن بيگ-زهرا محسنى-فرهاد نادعلى-قاســمعلى نريمان كنارى-الهام نيك بخت-آوا نيك 
بخــت- عطا اله ناظرى-على نيك مهر-محمد على نجفــى عمذان- نادعلى نام آور-فاطمه نيك پى آزموده-نرگس ناصرى-
مژگان نيكخواه-محمد نصرى-رحيم نورى-آقاســى نجاتى-رمضان نجاتى-بهمن وحيدى-شــكراله واحدى-محمد حســن 
بســطامى-صغرى ديلم كتولى-بهروز هدائى-بهرام ســادات ناصرى-اســماعيل بيات-ســيداحمد اوالئى-ناصر مشكين 
–عبدالعظيم چراغعلى-معصوه اسدى كنارى-سيدسعيد سجادى-بدرالسادات حسينى-بهناز صادقيان-رضا شيرى-نيما 

منتعبد-كبوتر رمضانى.
ابالغ نقشه و صورتمجلس افرازى پالك 185 فرعى از 36 اصلى بخش 2 ثبت محمودآباد

نظربه اين كه عمليات افرازى پالك فوق الذكر سهمى خانم سيده سكينه رمضان زاده اطاقسرايى به اتمام رسيده 
و نظر و رأى مســئول اداره به شــرح بين الهاللين((با عنايت به مفاد ماده 5 آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشــاع 
و موافقت شــهردارى با افراز موافقت مى شــود)9 صادر گرديد لذا به كليه مالكين مشــاعى پالك مذكور ( به پيوســت 
يك برگ ليســت اسامى مالكين مشــاعى پالك 185 فرعى) اخطار و ابالغ مى گردد چنانچه نسبت به نحوه افراز پالك فوق 
اعتراضى داشــته باشــند مى توانند ظرف مدت 10 روز پس از رويت نقشــه و صورتمجلس افرازى برابر ماده 2 قانون 
افراز و فروش امال مشــاع اعتراض خويش را به دادگســترى ســرخرود تســليم و رســيد و گواهى آن را به اين اداره 

تحويل نمايند.م/الف

ابراهيم حسين زاده-رييس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد 


