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متن آگهى احضار متهم
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست) دادگاه عمومى وانقالب شهرستان دماوند به موجب كيفرخواست 
شــماره 951284 در پرونده كالســه فوق براى هاشــم قرايى به اتهام تهديد عليه شــاكى تقاضاى كيفر نموده كه 
رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1396/1/31 ساعت 10/00 تعيين گرديده 
است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت 
مقــرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل خواهد 

آمد.م الف/2028
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى احضار متهم
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست) دادگاه عمومى وانقالب شهرستان دماوند به موجب كيفرخواست 
شماره 951258 در پرونده كالسه فوق براى سيد اصغر حسينى به اتهام ترك انفاق زناشويى تقاضاى كيفر نموده 
كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1396/2/2 ساعت 10/00 تعيين گرديده 
است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت 
مقــرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل خواهد 

آمد.م الف/2030
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى
شاكى آقاى پرويز على مددى جانى شكايتى عليه متهم شهرام احمدى مبنى بر توهين و فحاشى تقديم دادگاه 
هاى عمومى شهرســتان شهرســتان دماوند نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
دماوند (102 جزايى ســابق) واقع در شهرستان دماوند ارجاع و به كالسه 95111 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1396/3/2 و ســاعت 12/00 ظهر تعيين شــده بــه علت مجهول المكان بودن متهمان و بــه تجويز ماده 115 
قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهمان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 

كامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر شويد. م الف/2022
منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى دو دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به خوانده مجهول المكان خانم خديجه خورمهر
خواهان خانم طاهره مدد الموسوى دادخواستى به طرفيت خوانده خانم خديجه خورمهر به خواسته تاييد فسخ 
قرارداد تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان دماوند نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) 
دادگسترى شهرستان دماوند واقع در شهرستان دماوند ارجاع و به كالسه 9409982200200361 ثبت گرديده 
كه وقت رســيدگى آن 1396/2/6 و ســاعت 11 صبح تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/2008
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

متن آگهى
در خصوص تجديدنظر خواهى خانم شــهره رنجبر بطرفيت احمد قاســمى نسبت به دادنامه شماره 950744 
صادره از اين شعبه به شماره ابالغ مى شود مقتضى است حسب ماده 346 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
وانقالب در امور مدنى چنانچه پاســخى داريد ظرف ده روز پس از رويت آگهى چنانچه پاســخى داريد به اين دادگاه 

اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد واال پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر ارسال مى گردد. م الف/2007
منشى دادگاه عمومى حقوقى دماوند

متن آگهى
بدينوسيله به جنابعالى ابالغ مى گردد آقاى سليمان سليمانى زاده شكايتى عليه شما دائر بر نشر اكاذيب مطرح 
نموده كه پس از ارجاع در شــعبه ســوم داديارى دادســراى عمومى وانقالب شهرستان دماوند به كالسه 950126 
ثبت و  تحت رســيدگى اســت بنا به اعالن و درخواست شــاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما به استناد به ماده 
115قانون آيين دادرســى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا جهت 
رســيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مدت يكماه از تاريخ نشــر آگهى در اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالن 
آدرس جديد خود از موضوع شكايت به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل 

خواهد آمد. م الف/2025
داديار شعبه سوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دماوند

آگهى احضار متهم محمد جعفرى
بدينوسيله به جنابعالى ابالغ مى گردد خانم فاطمه كريمى شكايتى عليه شما مبنى بر توهين و فحاشى و تهديد 
و ايراد صدمه بدنى مطرح نموده كه پس از ارجاع در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب دماوند به كالسه 
950677 ثبت و تحت رسيدگى است بنا به اعالن و درخواست شاكى بلحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد به 
ماده 174 قانون آئين دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا در جهت 
رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالن 
آدرس جديد خود از موضوع شــكايت بطور كامل مطلع شــويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى بعمل 

خواهد آمد. م الف/2005
بازپرس شعبه دوم دادسراى شهرستان دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: مهدى محبوبى متين فرزند كاظم به نشانى تهران سعادت آباد بلوار دريا پ 
232- مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: 1- داريوش اديب به نشانى تهران بلوار كاوه جنوبى خ اخالقى شرقى 
خ جهانتاب خ اعزازى شرقى پ 5 ط3 -2- عبدالوهاب نوحى مجهول المكان ، مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونى 
محكوم له/ محكوم عليه: ناصر گودرزى فرزند عليرضا به نشانى تهران تهرانپارس خ 192 شرقى بين بلوار و گيو پ 
27 واحد 1 زنگ 1 وكيل مهدى محبوبى متين ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9309972210200501 محكوم عليهم محكوم هستند 1- آقاى عبدالوهاب نوحى به انتقال سند 
1563 مترمربع مشاعى از پالك 89 به نام محكوم له 2- محكوم عليه آقاى داريوش اديب محكوم است به تحويل 
1563 مترمربع فروخته شده در حق محكوم له (نيم عشر دولتى به عهده دادباخته مى باشد) رعايت تبصره 2 ماده 
306 قانون آ د م براى محكوم عليه عبدالوهاب نوحى الزامى است. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) م الف/2014
 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: ســعيد وليابيدگلى فرزند مرتضى به نشانى آران و بيدگل خيابان شهداء 
معــراج 6 پــالك 25 منزل شــخصى ، مشــخصات محكوم عليــه/ محكوم عليهم: طيبــه حاجى فرزنــد محمد على به 
نشــانى مجهول المكان ، محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509973657401373 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 210/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
به پرداخت مبلغ 6/295/000 ريال بابت خسارات دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه سند تجارى مستند 
دعوى از تاريخ سررسيد چكها تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالم شده از بانك مركزى كه ميزان دقيق آن حين 
االجراء محاســبه و تعيين ميگردد در حق محكوم له و هزينه اجرا در حق دولت راى صادره غيابى بوده و تبصره 2 م 
306 ق آ د م اعمال شــود. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجراييه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 

گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 
 مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان كاشان

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم عليه: ارسالن درويش قادرى فرزند محمد صالح مجهول المكان ، مشخصات محكوم له: نبى ا... 
سنگين آبادى فرزند حبيب ا... ، شغل بازنشسته، نشانى همدان شهرك مدنى فاز 2 آزادگان 3 نبش بوستان 2امالك 
معامالتــى ، محكــوم به: بموجب راى شــماره 950000024 تاريخ 95/7/25 حوزه 116 شــوراى حل اختالف (و راى 
شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت تاخير تاديه چك 
مذكور از تاريخ صدور چك 89/11/6 لغايت اجراى كامل حكم و نيز 350/000 ريال هزينه دادرسى در حق محكوم 
له ضمناً نيم عشر دولتى برابر با مقررات بر عهده محكوم عليه مى باشد. به استناد ماده 34 قانون شوراهاى حل اختالف 
مصوب سال 1387 محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و 
يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد راى بدهد واال اقدامات الزمه قانونى معمول خواهد گرديد. 
رئيس حوزه 116 شوراى حل اختالف همدان

آگهى دعوت مجمع عمومى
بدين وسيله از كليه صاحبان سهام شركت حمل ونقل سوران سيب سهامى خاص / مسئوليت محدود به شماره 
ثبــت 157 و شناســه ملــى 61113 دعوت به عمل مى آيد در جلســه مجمع عمومى عادى مورخــه 96/1/10 كه در 
ســاعت 10 صبح در محل دفتر شــركت واقع در ســوران ، خ بهشــتى ، روبروى مدرســه راهنمايى واليت حضور بهم 
رسانند. اعضاى هيئت مديره و سهامدارن شركت حمل و نقل سوران سيب: 1- آقاى خالد نعمت الهى به شماره ملى 
37013800660 داراى 1 سهم سهامدار منشى جلسه 2- آقاى عباس نوشيروانى به شماره ملى 3701491267 
داراى 4 ســهم ســهامدار و ناظر جلســه 3- خانم لينا بهرامى مقدم به شــماره ملى 3690034396 داراى 5 ســهم 
سهامدار  ناظر جلسه و رئيس هئيت مديره 4- آقاى عطااهللا نعمت الهى به شماره ملى 3701740100 داراى 5 سهم 
ســهامدار رئيس جلســه و مديرعامل 5- خسرو نعمت الهى به شماره ملى 3700249466 داراى 74 سهم سهامدار 
6- نيكبخت درزاده به شــماره ملى 3700090072 داراى 1 ســهم سهامدار 7- آقاى شيرزاد بزرگ زاده به شماره 
ملــى 3701353764 به عنوان بازرس اصلى شــركت 8- رحيم درزاده به شــماره ملــى 3700253273 به عنوان 

بازرس على البدل. شماره 95/222
عطااهللا نعمت الهى – مدير عامل شركت حمل و نقل سوران سيب

دادنامه
پرونده كالسه 9509982211800175 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9509972210701323- شــكات: 1- خانم آزاليا كى نژاد فرزند محمد 2- خانم آناهيتا كى 
نژاد فرزند محمد همگى به نشانى تهران پيروزى ميدان بروجردى خ اندرزگو پ 100- متهم: آقاى حسين على ايمانى 
به نشانى ، اتهام ها: 1- فروش مال غير 2- كالهبردارى (راى دادگاه) در خصوص شكايت خانم آناهيتا كى نژاد فرزند 
محمد عليه آقاى حســينعلى ايمانى به اتهام فروش مال غير يك قطعــه زمين 250 مترمربع زمين و دريافت مبلغ دو 
ميليون و يكصد هزار تومان و در خصوص شكايت خانم آزاليا كى نژاد فرزند محمد عليه آقاى حسينعلى ايمانى به اتهام 
فروش مال غير يك قطعه زمين 250 مترمربع زمين و دريافت مبلغ سه ميليون و يكصد هزار تومان ، نظر به شكايت 
شاكى خصوصى و كيفرخواست دادستان محترم و تحقيقات به عمل آمده و اسناد و مدارك ارائه شده از سوى ايشان 
و اظهارات شــهود و عدم حضور متهم در دادســرا و در دادگاه و متوارى بودن ايشــان و ساير قراين و امارات موجود 
خصوصاً پرونده ها و محكوميت هاى متعدد متهم فوق در پرونده هايى با همين عنوان و بابت همين زمين ها و اين نوع 
خاص از كالهبردارى كه متهم با ساخت دفترچه اى شبيه سند هاى سيم سرب ثبتى ، اقدام به فروش زمينهاى زيادى 
به افراد زياد نموده و بعداً مشخص شده است كه ايشان مالكيتى در اين زمين ها نداشته و بعضاً حكم محكوميت هاى 
قبلى نيز در حق آنها اجرا شده است بزهكارى متهم موصوف محرز است لذا مستنداً به ماده يك قانون تشديد مجازات 
مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبردارى و ماده 134 از قانون مجازات اسالمى متهم موصوف را به بابت دو اتهام فوق 
به تحمل دو فقره ده سال حبس تعزيرى و استرداد مبلغ بيست و يك ميليون ريال به خانم آناهيتا كى نژاد و استرداد 
مبلغ سى و يك ميليون ريال به خانم آزاليا كى نژاد و پرداخت مبلغ پنجاه و دو ميليون ريال جزاى نقدى محكوم مى نمايد 
راى صادره غيابى محسوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و سپس ظرف بيست روز پس 

از اتمام مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/2023
 رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9409982211601461 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9509972210701355- شكات: 1- آقاى محمد باقر شمس فرزند محمد عيسى به نشانى 
ســيد آباد روســتاى حصار بن 2- آقاى حميدرضا خدام فرزند نبى اله به نشانى سيد آباد روستاى حصاربن ، متهمين: 
1- آقاى داود ايمان دوســت نيارق 2- آقاى وحيد ايمان دوســت نيارق همگى به نشــانى مجهول المكان ، اتهام ها: 
1- تخريب خودرو 2- ضرب و جرح عمدى (راى دادگاه) در خصوص شــكايت آقاى حميدرضا خدامى فرزند نبى اهللا 
و محمد باقر شمس عليه آقاى داود ايمان دوست نيارق و آقاى وحيد ايمان دوست نيارق به اتهام مشاركت در ايراد 
ضرب و جرح عمدى و مشــاركت در تخريب خودروى نظر به شــكايت شاكى خصوصى و كيفرخواست دادستان محترم 
و تحقيقات به عمل آمده و نظريه پزشــكى قانونى و اظهارات شــهود و عدم حضور متهمين در دادسرا و دادگاه و ساير 
قرائن و امارات موجود بزهكارى متهمين مذكور در خصوص اتهام مشاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى و تخريب محرز 
و مســلم است لذا مســتنداً به مواد 448و 449 الى 451 و462و488و709و714و608 از قانون مجازات اسالمى 
متهمين موصوف را در خصوص جنبه خصوصى جرم ايراد ضرب و جرح عمدى به پرداخت نيم درصد از ديه كامله بابت 
حارصــه بــازوى چپ و نيم درصد از ديه كامله بابت حارصه ناحيه داخلى بازوى راســت در حق آقاى حميدرضا خدام و 
پرداخت دو درصد از ديه كامله بابت داميه سمت چپ پيشانى و يك درصد از ديه كامله بابت داميه كتف چپ و جمعاً 
سه هزارم از ديه كامله بابت كبودى زير بغل چپ و سرين راست در حق آقاى محمد باقر شمس و بابت اتهام تخريب 
هر يك از متهمين موصوف را به تحمل ســه ســال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب و ظرف 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و ســپس در خصوص ديه با توجه به ميزان ديه قطعى مى باشد 
راى صادره در خصوص جنبه عمومى جرم ظرف بيست روز پس از اتمام مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاكم محترم 

تجديدنظر استان تهران مى باظد. م الف/2021
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9509982211600966 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9509972210701188- شــاكى: آقاى سلطان شــريفى فرزند حسين على به نشانى جابان 
روبروى مســجد جامع ك خورشــيدى منزل احمد خانى ، متهم: آقاى رضا جعفرى فرزند خادم به نشــانى جابان روبروى 
مســجد جامع ك خورشــيدى ، اتهام: ضرب و جرح عمدى (راى دادگاه) در خصوص شكايت آقاى سلطان شريفى فرزند 
حسين على عليه متهم آقاى رضا جعفرى فرزند خادم دائر بر مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت به شاكى نظر 
به شكايت شاكى خصوصى و كيفرخواست دادستان محترم و تحقيقات به عمل آمده و نظريه پزشكى قانونى و اظهارات 
شــهود و عدم حضور متهم در دادســرا و دادگاه و ساير قرائن و امارات موجود بزهكار متهم مذكور در خصوص اتهام 
ايراد ضرب و جرح عمدى محرز و مســلم اســت لذا مستنداً به مواد 448و449 الى 451 و462 و488 و709 و714 
و608 از قانون مجازات اسالمى متهم موصوف را در خصوص جنبه خصوصى جرم ايراد ضرب و جرح عمدى به پرداخت 
دو درصد از ديه كامله بابت داميه پوست سر و يك درصد از ديه كامله بابت حارصه لب تحتانى و يك درصد از ديه 
كامله بابت حارصه شقيقه چپ در حق آقاى سلطان شريفى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب و ظرف بيست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و سپس با توجه به ميزان ديه قطعى مى باشد. م الف/2017
 رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو دماوند

متن آگهى
پرونــده متهميــن مجتبى بهرامى ، حميدرضــا فالحى ، داريوش دارابى به اتهام شــركت در نزاع دســته جمعى 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شــهر 
كرمانشــاه (102 جزايى ســابق) واقع در كرمانشــاه ، بلوار بنت الهدى ســاختمان دادگســترى كل ارجاع و به كالسه 
9509988316200118 (951192) ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1396/02/10 ساعت 11/00 تعيين 
شده است به علت مجهول المكان بودن متهمين فوق و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 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 در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/6180
 منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالسه 9309982913101197 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9509972210700719- شاكى: آقاى حســن محبوبى فرزند عباسعلى به نشانى خراسان 
شمالى بجنورد جاده شيروان روبروى بابا امان روستاى پى قو منزل عزيز رحمانى ، متهم: آقاى محمد رحمانى به نشانى 
خراسان شمالى بجنورد روستاى پيتو ، اتهام: خيانت در امانت (راى دادگاه) در خصوص شكايت آقاى حسن محبوبى 
عليه آقاى محمد رحمانى به اتهام خيانت در امانت نسبت به چهار عدد درب ضد سرقت و ضبط خودرو و مبلغ يازده 
ميليون و پانصد هزار ريال نظر به شكايت شاكى و گزارش مرجع انتظامى و تحقيقات به عمل آمده و اظهارات شهود 
و عدم حضور متهم در جلسات دادسرا و دادگاه و ساير قرائن و امارات موجود بزهكارى متهم موصوف محرز است 
لذا مستنداً به ماده 674 از قانون مجازات اسالمى متهم موصوف را بابت اتهام خيانت در امانت به تحمل شش ماه 
حبس تعزيرى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محســوب و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
مرجع و ســپس ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر اســتان تهران ميباشد. م 

الف/2015
 رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو دماوند

دادنامه
پرونده كالســه 9509988375400290 شعبه 5 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه تصميم نهايى 
شــماره 9509978318403839 ، متهــم: آقاى محمد منصورى فرزند فريبرز به نشــانى مجهــول المكان ، اتهام: 
اســتعمال مــواد مخدر از نوع هروئيــن (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى محمد منصــورى فرزند فريبرز داير بر 
استعمال مواد مخدر از نوع هروئين دادگاه با توجه به محتويات پرونده كيفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى 
وانقالب كنگاور و اقرار متهم در دادسرا و عدم حضور و متهم در دادگاه و ساير قرائن موجود در پرونده اتهام وارده 
به متهم فوق را محرز و مسلم تشخيص داده و به استناد ماده 19 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 
مجمع تشخيص مصلحت نظام اصالحى سال 1389 نامبرده را به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال جزاى نقدى و تحمل 
60 ضربه شالق تعزيرى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 

سپس قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. 
دادرس شعبه پنجم دادگاه انقالب كرمانشاه مستقر در كنگاور

آگهى ابالغ دادنامه كيفرى
پيرو آگهى هاى قبلى بدين وسيله به آقاى عبدالغفور بلوچى فرزند ابراهيم فعالً مجهول المكان ابالغ مى شود 
به موجب دادنامه شماره 9509975460100193 مورخ 1395/02/09 پرونده كالسه 941708 كيفرى مبنى بر 
خريد و حمل و نگهدارى مهمات و سالح گرم جنگى غيرمجاز (كلت كمرى) به پرداخت هشتاد ميليون ريال جزاى نقدى 
از نوع درجه شش و با احتساب ايام بازداشت قبلى محكوم شده ايد راى صادره غيابى و ظرف ده روز پس از ابالغ 

قابل واخواهى در همين دادگاه مى باشد. م الف/211
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان نيكشهر

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت ســميرا ريگى فرزند على اكبر داراى شناسنامه شــماره 3611395943 به 
شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالســه 9509985500200815 از اين شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبدالواحد ريگى فرزند عبدالعزيز بشناسنامه 6110103489 در 
تاريخ 1395/11/15 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحومه منحصر اســت به: 
1- متقاضى با مشــخصات فوق همســر متوفى 2- عبدالعزيز ريگى فرزند امير به ش ش 2 صادره از زاهدان پدر 
متوفــى 3- آمنــه پكوك جم ريگى فرزند حبيب اهللا به ش ش 709 صادره از زاهدان مادر متوفى والغير ، اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/3897
 قاضى شوراى حل اختالف شماره يك زاهدان

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى مــاده 174 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقــالب در امور كيفرى در پرونده كالســه 
9509988380000703 متهم رســول ســليمانى زاده فرزند حسين كه به اتهام سرقت پوشاك تحت تعقيب مى 
باشد ابالغ مى گردد تا ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى در شعبه فوق الذكر جهت پاسخگويى به اتهام خويش 

حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا  غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد م الف/6123
 داديار شعبه اول دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه

متن آگهى
در اجراى ماده 344 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب سال 1392 به 
آقاى على اشرف فتاحى كه در پرونده كالسه 950085 جزايى به اتهام خيانت در امانت تحت تعقيب مى باشد ابالغ 
مى گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 96/3/8 راس ساعت 11/00 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/6194
 مدير دفتر شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه

آگهى احضار متهم
شماره بايگانى:951448- نظر به اينكه متهم امين هاشمى به اتهام ايجاد مزاحمت ، تهديد ، توهين (فحاشى و 
هتك حرمت) و ايراد صدمه با سالح سرد به شماره كالسه 95/1388 تحت تعقيب كيفرى بوده و مجهول المكان مى 
باشد لذا در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى از طريق انتشار آگهى در روزنامه به نامبرده ابالغ مى گردد 
كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اين آگهى جهت دفاع از خود در اين شعبه داديارى دادسراى عمومى وانقالب 

كرمانشاه حاضر در غير اين صورت غياباً اتخاذ تصميم خواهد شد. م الف/6023
داديار شعبه ششم داديارى دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه

آگهى ابالغ
شــماره ابالغنامــه: 9510102515506818 شــماره بايگانــى شــعبه: 951242 خواهــان: زهــرا صباغى 
دادخواستى به طرفيت خوانده محمد جويائيان به خواسته حضانت تقديم دادگاه هاى خانواده شهرستان قم نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه 19 دادگاه خانواده دادگسترى شهرستان قم واقع درقم- ابتداى خيابان توحيد - مجتمع 
قضائى شــهيد قدوسى- طبقه دوم- شعبه 5 ارجاع  وبه كالســه 9509982515501234 ثبت گرديده كه وقت 
رســيدگى آن 1396/2/9 ســاعت 11 صبح تعيين شده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان وبه تجويزماده73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى ودستوردادگاه مراتب يك 
نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشــارآگهى مى شــود تا خوانده پس ازنشــرآگهى واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائــم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت رســيدگى 

حاضرگردد. قم – ابتداى خيابان توحيد – مجتمع قضائى شهيد قدوسى – طبقه دوم – اتاق 305 - شعبه 5
مدير دفتر شعبه 5 خانواده قم - پرهام

فقدان سند مالكيت
آقاى عباس خسروى به موجب وكالت نامه شماره هاى 39935 مورخ 1395/07/06 و شماره 39986 مورخ 
1395/07/13 تنظيمى دردفترخانه 97 گاليكش از جانب وراث مرحوم سرباز زنگرز با ارائه دو برگ استشهاديه 
گواهى شده ادعا نموده كه سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 49200 مترمربع داراى پالك شماره 
188 فرعــى از 74– اصلى واقع در گاليكش – خيابان ابوذر بخش 9 حوزه ثبتى گاليكش ذيل ثبت 13575 صفحه 
243 دفترجلد 53 به شماره چاپى 2/215217 كه به نام آقاى مرحوم سرباز رنگرز فرزند اسماعيل صادر و تسليم 
گرديده بود بعلت جا بجايى مفقود شــده و نامبرده تقاضاى صدورالمثنى ســند مالكيت را ازاين اداره نموده است. 
از اين رو به اســتناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب دريك نوبت آگهى مى گردد تا هركس نســبت به ملك 
مورد آگهى معامله ديگرى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد، ظرف مدت ده روز ازتاريخ آگهى، 
اعتراض كتبى خود را ضمن ارائه مدارك و مستندات به اين اداره تسليم نمايند درغيراين صورت پس ازانقضاى 
مدت مذكور برابر مقررات، نســبت به صدور ســند مالكيت المثنى اقدام خواهد شد. م-الف 8728 تاريخ انتشار 

روز دوشنبه مورخ : 95/12/23
هادى عطائى مقدم-رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گاليكش

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: بانك مهر اقتصاد با وكالت عليرضا صديق خوانده: كريم امرائى زاده فرزند منصور خواسته: مطالبه 
وجه در تاريخ 1395/12/15 خواهان فوق دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته مطالبه وجه به 
شــعبه 38 تقديم كه به شــماره 149/38/95 ثبت و براى روز 1396/2/25 ســاعت 18 وقت رســيدگى تعيين 
گرديده است. و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى ميگردد خوانده مذكور ميتوانند 
ازتاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت عدم حضور،دادگاه غيابا رسيدگى 

و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 38 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواست: 9510462522600016 شماره پرونده: 9509982522600533 خواهان:جعفر نجفى 
خوانده: جعفر توكلى خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1395/12/14 خواهان فوق دادخواستى به طرفيت خوانده فوق 
به شــرح خواســته مطالبه وجه به شعبه 25 تقديم كه به شــماره 950533  ثبت و براى روز 1396/1/31 ساعت 
9 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت. و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواست خواهان 
وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى 
ميگردد خوانده مذكور ميتوانند ازتاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت 

عدم حضور،دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف استان قم

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139560324006000579 هيات  اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كنگان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى / خانم غالمرضا كمالى فرزند عباس بشماره شناسنامه 24 صادره از در يك باب خانه / يك قطعه زمين 
مزروعى/ يك قطعه باغ به مساحت 254/21 مترمربع پالك فرعى از اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 491 فرعى 
از 3 اصلى واقع در كنگان خريدارى از مالك رسمى بنياد مستضعفان 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1395/12/23- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/1/19 - م الف/637
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كنگان

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت شش دانگ پالك شماره 1/9910 بخش دو ثبتى شاهرود در صفحه 178 دفتر 188 ذيل شماره 
26761 به نام حســين ســالنعلى صادر و تســليم گرديده است و برابر ســند قطعى 75603 مورخ 1386/9/14 
دفتر 19 به ســيد جمال علوى انتقال گرديد و برابر ســند رهنى 75604 مــورخ 1386/9/14 دفتر 19 در رهن 
بانك مسكن مركزى قرار گرفت سپس مالك با ارائه دو برگ استشهاديه محلى اعالم نموده است كه سند مالكيت 
به علت اســباب كشــى مفقود گرديده است و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده است لذا برابر تبصره يك 
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 ســند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد شماره چاپى سند 541604 

مى باشد. تاريخ انتشار 95/12/23
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

رونوشت حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصر وراثت الل بى بى كوســه فرزند پيرو پيرو به شــماره ملى 5259171586 شــرح 
دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالسه 9509985457200761 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان هيتان كوسه در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
آن منحصر اســت به 1- الل بى بى كوســه فرزند پيرو به ش ملى 5259171586 متولد 1395 مادر متوفى 2- 
محمد حسن كوسه فرزند مهيم به ش ملى 3650292386 متولد 1357 برادر متوفى 3- فتح محمد كوسه فرزند 
مهيم به ش ملى 5259692527 متولد 1337 برادر متوفى 4- عبدالحسن سپهرى مقدم فرزند مهيم به ش ملى 
3650959781 متولد 1353 برادر متوفى 5- جان بى بى كوسه فرزند مهيم به ش ملى 3651516997 متولد 
1346 خواهر متوفى 6- زبيده كوسه فرزند مهيم به ش ملى 36502922394 متولد 1356 خواهر متوفى ، اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى حصر وراثت 

صادر خواهد شد. م الف/48
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

دادنامه
پرونده كالسه 9509982211800103 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره 9509972210701354- شاكى: خانم مريم آرموديان مقدم فرزند كاظم به نشانى گيالوند 
شــهرك توحيد كاج 1 پ 15- متهم: آقاى محمد حبيب الهى به نشانى تهران شهرك غرب بلوار فرحزادى بلوار دريا 
خ نورانى كوچه احسان شرقى پ 10 زنگ 4- اتهام ها:1- جعل 2- تحصيل مال از طريق نامشروع 3- كالهبردارى 
4- تهديد (راى دادگاه) در خصوص شكايت خانم مريم آرموديان عليه آقاى محمد حبيب الهى دائر بر تحصيل مال 
نامشــروع به ميزان چهل ميليون ريال نظر به شــكايت شــاكى خصوصى و گزارشــات مرجع انتظامى و كيفرخواست 
دادستان محترم و تحقيقات به عمل آمده و مفاد پيامك هاى متهم به شاكى كه متن آن در پرونده موجود مى باشد و 
عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه و ساير قرائن و امارت موجود ، بزهكارى متهم موصوف محرز است لذا مستنداً 
به ماده دو از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبردارى متهم موصوف را بابت اتهام تحصيل 
مال نامشروع به تحمل دو سال حبس و استرداد مبلغ چهل ميليون ريال به شاكى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى 
محسوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و سپس ظرف بيست روز پس از اتمام مهلت 

واخواهى قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/2019
 رئيس شعبه 102 كيفرى دو دماوند

فقدان سند مالكيت
عباس خسروى به وكالت از احادى از وراث مرحوم سرباز زنگرز با ارائه دو برگ استشهاديه گواهى شده ادعا 
نموده كه ســند مالكيت مقدار يك ســهم مشاع از 6 سهم مشاع ششــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 200000 
مترمربــع به شــماره پالك 84/1 - اصلى واقع دربخش 9 ثبت كالله ذيــل ثبت 16672 صفحه 142 دفترجلد 74 
ثبــت و صادرگرديده و درحين جا به جايى مفقود گرديده تقاضاى صدورالمثنى ســند مالكيت را ازاين اداره نموده 
اســت. از اين رو به اســتناد ماده 120 اصالحى آئين نامه قانون ثبت مراتب دريك نوبت آگهى مى گردد تا هركس 
نسبت به ملك مورد آگهى معامله ديگرى انجام داده و يا مدعى وجود سند ماليكت نزد خود باشد، ظرف مدت10 روز 
ازتاريخ آگهى، اعتراض كتبى خود را ضمن ارائه مدارك و مســتندات به اين اداره تسليم نمايند درغيراين صورت 
پس ازانقضاى مدت مذكور برابر مقررات، نسبت به صدور مالكيت المثنى اقدام خواهد شد. م-الف 8727 تاريخ 

انتشار روز دوشنبه مورخ : 95/12/23
هوشنگ مشانى-رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان كالله

آگهــى موضوع ماده 3 و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر آراء صادره هيات/هيات هاى موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى گنبدكاووس تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضيان و امالك 
مورد تقاضا به شــرح زير به اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
درصورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته 
باشــند، مى توانند ازتاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت 60 روز اعتراض خود را به 

مراجع قضايى اعالم نمايند 
1-برابــر راى هيــات بشــماره 139560312004008186 –پرونده كالســه 
1395114412004000165 خانــم ماريا ســيدى فرزند    ســبحانقلى به شــماره 
شناسنامه 175 گنبد و كد ملى 2031625039 در ششدانگ يك قطعه زمين كه در 
آن احداث بنا شده به مساحت 473 مترمربع جدا شده قسمتى از پالك ثبتى 55146 
فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد خيابان طالقانى شــرقى روبروى بيمه ايران 

خريدارى ملك از محل ماكليت مشاعى (مالك رسمى مشاعى )
2-برابــر راى هيــات بشــماره 139560312004008184 –پرونده كالســه 
1395114412004000164 خانــم ماريا ســيدى فرزند    ســبحانقلى به شــماره 
شناســنامه 175 گنبد و كد ملى 2031625039 در ششــدانگ يك قطعه زمين كه 
درآن احداث بنا شــده به مســاحت 473/50 مترمربع جدا شــده قســمتى از پالك 
ثبتى55146 فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد خيابان طالقانى شرقى روبروى 

بيمه ايران خريدارى ملك از محل مالكيت مشاعى (مالك رسمى مشاعى )
3-برابــر راى هيــات بشــماره 139560312004008171 –پرونده كالســه 
1394114412004000276 آقــاى مهدى حاجى محمدى اناركى فرزند ســعيد به 
شماره شناسنامه 20697 تهران و كد ملى 0060291435 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت  50/30 مترمربع جدا شده قسمتى از 
پالك ثبتى 2005 فرعى از 1- اصلى بخش 10 واقع درگنبد خيابان طالقانى شــرقى 
روبروى اداره آبيارى خريدارى ملك مع الواسطه از حميد حاجى مومنيان (مالك رسمى 

(
4-برابــر راى هيــات بشــماره 139560312004008169 –پرونده كالســه 
1394114412004000275 آقاى ســيد قاســم حســينى اصل   فرزند ذبيح اله 
به شــماره شناسنامه 408 ميامى و كد ملى 5209624749 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه درآن احداث بنا شده به مساحت 28/22 مترمربع جدا شده قسمتى از پالك 
ثبتى 2004 فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد خيابان طالقانى شــرقى نبش 

خيابان سرباز خريدارى ملك مع الواسطه از بشير رجبى (مالك رسمى )
5-برابــر راى هيــات بشــماره 139560312004008167 – پرونده كالســه 
1394114412004000270 آقــاى علــى محمد نجفى فرزند    حســن به شــماره 
شناسنامه 40 شــاهرود و كد ملى4591602362 در ششدانگ يك قطعه زمين كه 
درآن احداث بنا شــده به مســاحت 31/69 مترمربع جدا شده قسمتى از پالك ثبتى 
2004 فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد بلوار امام رضا انتهاى خيابان طالقانى 
خريدارى ملك مع الواسطه از محل سهم االرث وراث مرحوم بشير رجبى (مالك رسمى 

(
6-برابــر راى هيــات بشــماره 139560312004008165 –پرونده كالســه 
1394114412004000685 آقــاى عبداله ســقلى فرزند شــيرمحمد به شــماره 
شناسنامه 2020017571 گنبد و كد ملى 2020017571 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت  180 مترمربع جدا شده قسمتى از پالك 
ثبتى 5640 فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد خيابان فجركوچه شهيد سارمى 

خريدارى ملك مع الواسطه از نور محمد نجم الدين  اينچه برون  (مالك رسمى )
7-برابــر راى هيــات بشــماره 139560312004008163 –پرونده كالســه 
1394114412004000680 آقاى عبداله ســقلى فرزند    شــيرمحمد به شــماره 
شناسنامه 2020017571 گنبد و كد ملى 2020017571 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 180 مترمربع جدا شده قسمتى از پالك 
ثبتى5640 فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد خيابان فجر كوچه شهيد سارمى 

خريدارى ملك مع الواسطه از نور محمد نجم الدين اينچه برون (مالك رسمى )
8-برابــر راى هيــات بشــماره 139560312004008161 – پرونده كالســه 
1393114412004000762 آقــاى مــراد قلى نوارى فرزند    امانقلى به شــماره 
شناســنامه 6 گنبد وكد ملى2032041162 در ششدانگ يك قطعه زمين كه درآن 
احداث بنا شــده به مســاحت  418/35 متر مربع جدا شــده قســمتى از پالك ثبتى 
6000 فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد روســتاى ارمى آباد خيابان مختوم 

قلى خريدارى ملك مع الواسطه از قره عهدى  (مالك رسمى )
9-برابــر راى هيــات بشــماره 139560312004008159 –پرونده كالســه 
1394114412004000375 آقاى عرازقلى فضلى فرزند    ايشــانقلى به شــماره 
شناســنامه 6971 گنبد و كد ملى 2030069681 در ششدانگ يك قطعه زمين كه 
در آن احداث بنا شده به مساحت 113/70 مترمربع جدا شده قسمتى از پالك ثبتى 
6013 فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد روستاى پلى حاجى نبش ابن سيناى 

پنج خريدارى ملك مع الواسطه از وجيه اله معصومى  (مالك رسمى )
10-برابــر راى هيات بشــماره 139560312004008157 –پرونده كالســه 
1394114412004000139 آقاى اميد سارلى فرزند    مجيد به شماره شناسنامه 
30 گنبد و كد ملى 2031574779 درششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث 
بنا شده به مساحت  105 مترمربع جدا شده قسمتى ازپالك ثبتى 25264 فرعى از 
1-اصلى بخش10 واقع در گنبد بلوار امام زاده روبروى فرخ نيا آخرين فرعى سمت 

راست خريدارى ملك مع الواسطه از مرضيه قريشى  (مالك رسمى )
11-برابــر راى هيات بشــماره 139560312004008155 –پرونده كالســه 
1394114412004000598 آقاى ســتار پشــمكى فرزند    عبدالمجيد به شماره 
شناســنامه 17 گنبد و كد ملى 2031976877 درششدانگ يك قطعه زمين كه در 
آن احداث بنا شــده به مســاحت 163/58 مترمربع جدا شده قسمتى از پالك ثبتى 
32504 فرعــى از 1-اصلــى بخــش 10 واقع در گنبــد خيابان فارابى كوچه شــش 

خريدارى ملك مع الواسطه از عبدالمجيد پشمكى (مالك رسمى )

12-برابــر راى هيات بشــماره 139560312004008153 –پرونده كالســه 
1392114412004000933 آقــاى احمــد شــاهرودى فرزند    محمد به شــماره 
شناســنامه 168 گنبد و كد ملى2030948497 در ششــدانگ يك قطعه زمين كه 
در آن احداث بنا شده به مساحت 399/02 مترمربع جدا شده قسمتى از پالك ثبتى 
260 فرعى از 16-اصلى بخش 11 واقع در گنبد جاده گنبد به آزاد شــهرخريدارى 

ملك از محل مالكيت مشاعى  (مالك رسمى )
13-برابــر راى هيات بشــماره 139560312004008151 –پرونده كالســه 
1394114412004000345 خانــم  اغول ســلطان قره ككلى   فرزند صفرقلى به 
شــماره شناســنامه 1703 گنبد و كد ملى 2031358529 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شــده به مساحت 159/95 مترمربع جدا شده قسمتى از 
پــالك ثبتى 4158 فرعى از 1-اصلى بخــش 10 واقع در گنبد گدم آباد كوچه فرعى 

خريدارى ملك مع الواسطه از شاه قليچ قره باش (مالك رسمى )
14- برابر راى هيات بشــماره 139560312004008149 –پرونده كالســه 
1392114412004000395 خانــم  فريده تازه گل فرزند    ارازمحمد به شــماره 
شناســنامه 6805 تركمن و كد ملى 2239548045 در ششــدانگ يك قطعه زمين 
كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت 202/50 مترمربع جدا شده قسمتى از پالك 
ثبتى 8637 فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد محله چاى بويين خيابان شهيد 
بهبودى كوچه شــيرمحمدلى خريدارى ملك  مع الواســطه از ســهم االرث كليه وراث 

مرحوم حق بردى كوچكى به نام هاى نور اله كوچكى و سايرين (مالك رسمى )
15-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008147 – پرونده كالســه 
1394114412004000186 خانــم  بهرام بى بى داشــلى بــرن فرزند نظرآقا به 
شــماره شناسنامه 39 گنبد و كد ملى2031275313 در ششدانگ يك قطعه زمين 
كه در آن احداث بنا شــده به مساحت 217 مترمربع جدا شده قسمتى از پالك ثبتى 
14399 فرعــى از 1-اصلى (عرصه) و 735-اصلى (اعيان ) بخش 10 واقع درگنبد 
خيابــان منوچهرى كوچه چهارم فرعى اول ســمت چپ خريدارى ملك مع الواســطه از 

خسرو منوچهر  (مالك رسمى )
16-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008145 – پرونده كالســه 
1394114412004000104 آقاى عبدالحكيم نجوايى  فرزند صفرمحمد به شماره 
شناسنامه 4 گنبد و كد ملى 2032299925 در ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن 
احداث بنا شده به مساحت 116/75 مترمربع جدا شده قسمتى از پالك ثبتى 4711 
فرعــى از 1- اصلى بخش 10 واقع در گنبد روســتاى گدم آبــاد خيابان وحدت دهم 

خريدارى ملك مع الواسطه از مراد شيرمحمدلى (مالك رسمى )
پرونــده   –  139560312004008143 بشــماره  هيــات  راى  17-برابــر 
كالســه1394114412004000587 خانم توى بى بى مهرانى فرزند خداى ويردى 
به شــماره شناســنامه 667 گنبد و كد ملى2030893730 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شــده به مساحت 149/43 مترمربع جدا شده قسمتى از 
پالك ثبتى 30141فرعى از 1- اصلى بخش 10 واقع در گنبد خيابان خواجه عبداهللا 

انصارى ريدارى ملك  مع الواسطه از بردى صوفى زاده  (مالك رسمى )
18-برابــر راى هيــات بشــماره 139560312004008141 پرونده كالســه 
1394114412004000595 آقاى خانم مهناز مجيدى نيا  فرزند ســليم به شماره 
شناسنامه 23635 گنبد و كد ملى 2030235806 در ششدانگ يك قطعه زمين كه 
در آن احداث بنا شده به مساحت 147/90 مترمربع جدا شده قسمتى از پالك ثبتى 
37152 فرعى از 1- اصلى بخش 10 واقع در گنبد خيابان امام محمد غزالى از محل 

مالكيت مشاعى (مالك رسمى )
پرونــده   –  139560312004008139 بشــماره  هيــات  راى  19-برابــر 
كالســه1394114412004000308 آقــاى آق قلــى خوجم لى  فرزنــد اله نظر به 
شــماره شناســنامه 1189 گنبد و كد ملى 2030911550 درششــدانگ يك قطعه 
زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 150 مترمربع جدا شده قسمتى از پالك 
ثبتــى 16856فرعــى از 1- اصلى بخش 10 واقع در گنبد خيابــان غزالى كوچه اول 
خريدارى ملك  مع الواسطه از گلدى- حكيم –جالل-گزل-بى بى گل- بى بى سعيده-

ساره بى بى سالقى  (مالك رسمى )
20-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008137 – پرونده كالســه 
1394114412004000309 آقــاى آق قلــى خوجم لى  فرزند اله نظر به شــماره 
شناســنامه 1189 گنبد و كد ملى 2030911550 در ششدانگ يك قطعه زمين كه 
در آن احداث بنا شــده به مســاحت 150 مترمربع جدا شــده قســمتى از پالك ثبتى 
16856 فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد خيابان غزالى كوچه اول خريدارى 
ملك مــع الواســطه از گلدى-ســعيد محمد-خليل-حكيم-جالل-گزل-بى بى گل-

سعيده-ساره بى بى سالقى  (مالك رسمى )
21-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008136 – پرونده كالســه 
1393114412004000247 تاج گزل پايدار فرزند چارى به شــماره شناســنامه 
16673 گنبــد و كد ملى 2030166170 در ششــدانگ يــك قطعه زمين كه در آن 
احداث بنا شده به مساحت 181/65 مترمربع جدا شده قسمتى از پالك ثبتى 4622 
فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد روســتاى حاجيلرقلعه  خريدارى ملك  مع 

الواسطه از كمك اتابايى  (مالك رسمى )
22-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008134 – پرونده كالســه 
1393114412004000781 آقــاى جليــل صيــاد فرزنــد قربانگلدى به شــماره 
شناســنامه 3382 گنبد و كد ملى2030630667 در ششدانگ يك قطعه زمين كه 
در آن احداث بنا شــده به مســاحت 104 مترمربع جدا شــده قســمتى از پالك ثبتى 
8969فرعــى از 1-اصلــى بخش 10 واقع در گنبد روســتاى نورخــان آباد خ عدالت 

خريدارى ملك  مع الواسطه ازعلى و عبدالقيوم نفسى  (مالك رسمى )
23-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008132 – پرونده كالســه 
1394114412004000568 آقــاى احمــد محمد الق  فرزند توى جان به شــماره 
شناســنامه 148 گنبد و كد ملى 2031064231در ششــدانگ يك قطعه زمين كه 
در آن احداث بنا شــده به مســاحت 173 مترمربع جدا شــده قســمتى از پالك ثبتى 
4378فرعــى از 1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد روســتاى گدم آباد خيابان فراغى 

كوچه 13 خريدارى ملك مع الواسطه از محمد حسين اق اتاباى  (مالك رسمى )
24-برابــر راى هيات بشــماره 139560312004008259 –پرونده كالســه 

1393114412004000790 آقاى ايوب زحمتكش اينچه برون فرزند نورمحمد به 
شماره شناسنامه 1 گنبد و كد ملى 2032049880 در ششدانگ يك قطعه زمين كه 
در آن احداث بنا شده به مساحت 214/06 متر مربع جدا شده قسمتى از پالك ثبتى 
55508فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد نورآباد بهارســوم  خريدارى ملك 

مع الواسطه از عبداله ماهرخ اينچه برون  (مالك رسمى )
25-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008244 – پرونده كالســه 
1393114412004000569 آقاى محمد رضا برخوردار  فرزند شــمس الدين به 
شماره شناسنامه 1 گنبد و كد ملى 4889706593 درششدانگ يك قطعه زمين كه 
در آن احداث بنا شــده به مســاحت 98/44 مترمربع جدا شده قسمتى ازپالك ثبتى 
25815 فرعــى از 1-اصلى بخش10 واقع درگنبد خيابــان اروند رود خيابان آزادى 

خريدارى ملك مع الواسطه از محل مالكيت مشاعى (مالك رسمى )
26-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008246 – پرونده كالســه 
139411441200400006 آقــاى عبدالرحيــم موحــد قوجــق فرزند به شــماره 
شناسنامه حالت گنبد و كد ملى 2032085879 در ششدانگ يك قطعه زمين كه در 
آن احداث بنا شــده به مساحت 134 مترمربع جدا شده قسمتى ازپالك ثبتى 5184 
فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد روســتاى يوســف آبــاد خريدارى ملك مع 

الواسطه از دردى انجم روز (مالك رسمى )
27-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008249 – پرونده كالســه 
1392114412004000572 خانم مباركه حيدرزاده   فرزند خدابخش به شــماره 
شناسنامه 10 گنبد و كد ملى 5629870289 در ششدانگ يك قطعه زمين كه درآن 
احداث بنا شــده به مساحت قطعه اول 158 مترمربع جدا شده از پالك ثبتى 1827 
الى 1833 فرعى و قطعه دوم بمساخت 56/30 متر مربع جدا شده از پالك 16461 
فرعى فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد خيابان اروند رود خريدارى ملك مع 

الواسطه از غالمرضا رضايى شيرازى و احمد محمدى (مالك رسمى )
28-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008251 – پرونده كالســه 
1395114412004000164 خانــم امــان ســلطان محمد مــرادى فرزند بگنج  به 
شــماره شناســنامه 8 گنبد و كد ملى 2030458031 در ششدانگ يك قطعه زمين 
كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت 155/20 مترمربع جدا شده قسمتى از پالك 
ثبتى 36504 فرعى از 1-اصلى بخش10 واقع در گنبد بلوار امامزاده خيابان فرخ نيا 

خريدارى ملك مع الواسطه از محل مالكيت مشاعى (مالك رسمى )
29-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008182 – پرونده كالســه 
1393114412004000195 آقــاى عبدالمجيــد كمالــى  فرزند طايلى به شــماره 
شناسنامه 3 گنبد و كد ملى 2031838881 در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
مساحت 110900 مترمربع جدا شده قسمتى از پالك ثبتى 41- اصلى بخش 9 واقع 
در گنبد روستاى ايمر محمد قلى آخوند خريدارى ملك  مع الواسطه از قانون اصالحات 

ارضى (مالك رسمى )
30-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008177 – پرونده كالســه 
139211441200400835 آقــاى عبدالمجيــد خرمالى فرزند داز قلى به شــماره 
شناســنامه 710 گنبــد و كد ملى 2030575488 در ششــدانگ يــك قطعه زمين 
مزروعى به مســاحت 85154/49 مترمربع جدا شده قسمتى ازپالك ثبتى 5-اصلى 
بخش11 واقع درگنبد اراضى قريه كوچك خرطوم خريدارى ملك مع الواسطه از محل 

اجراى قانون اصالحات ارضى (مالك رسمى )
31-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008175 – پرونده كالســه 
139311441200400363 آقاى تاچ محمد منصورى   فرزند ناز محمد به شــماره 
شناســنامه 6 كالله و كد ملى 4869303027 در ششدانگ يك قطعه زمين احداث 
بنا شــده قطعه اول به مســاحت 50 مترمربع جدا شده قسمتى از پالك ثبتى 7266 
فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد دور ميدان بسيج و قطعه دوم به مساحت 
21/12 متــر مربــع (در مورد قطعــه دوم مقدار 12/95 متر مربــع از محل مالكيت 
مشــاعى و مقدار 8/17 مترمربع مع الواسطه از سيد امير حسين نبى پور دو آميرى 
(مالك رســمى مشــاعى ) خريدارى ملك مع الواســطه از محل  اجراى قانون اصالحات 

ارضى (مالك رسمى )
32-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008173 – پرونده كالســه 
1391114412004001173 آقاى زين العابدين شــادكام  فرزند محمد حسن به 
شماره شناســنامه 19207 گنبد و كد ملى 2030191485 در ششدانگ يك قطعه 
زمين كه درآن احداث بنا شــده به مساحت 30/36 مترمربع جدا شده ازپالك ثبتى 
2323 /1- اصلى بخش 10 واقع در گنبد خيابان شهيد خدا يوسفى خريدارى ملك 

مع الواسطه از عبدالرحمن كالمى(مالك رسمى )
33-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008130 – پرونده كالســه 
1394114412004000342 آقاى كريم بردى آق  نيكوايى فرزند حليم بردى  به 
شماره شناسنامه 7576 گنبد و كد ملى 203007545 در ششدانگ يك قطعه زمين 
كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت 80 متر مربع جدا شده از پالك ثبتى 15681 
/1- اصلى بخش 10 واقع در گنبد خيابان ميهن غربى يعد از چهار راه مبارزان جنب 

نانوايى خريدارى ملك  مع الواسطه از عبدالخليل يلمه (مالك رسمى )
34-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008128 – پرونده كالســه 
1393114412004000159 آقاى كريم بردى طاليى فرزند حسن مراد به شماره 
شناسنامه 4 گنبد و كد ملى 2032031035 در ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن 
احداث بنا شــده به مساحت 360 مترمربع جدا شده ازپالك ثبتى 1437 /1-اصلى 
بخش 10 واقع درگنبد خيابان ميهن غربى خريدارى ملك مع الواســطه از ســارى آق 

آتاباى(مالك رسمى )
35-برابــر راى هيات بشــماره 139560312004008126  پرونده كالســه 
1394114412004000633 آقــاى رضــا كشــاورزيان فرزنــد رجــب به شــماره 
شناســنامه 1314 گنبد و كد ملــى 2031752871 در ششــدانگ يك قطعه زمين 
كــه در آن احداث بنا شــده به مســاحت 104/75 مترمربع جدا شــده ازپالك ثبتى 
53731 /1- اصلى بخش 10 واقع در گنبد كوى جهاد خريدارى ملك از محل مالكيت 

مشاعى(مالك رسمى )
36-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008123 – پرونده كالســه 
1394114412004000687 آقاى توى قليچ قول لر عطا فرزند قربانقليچ به شماره 

شناســنامه 176 گنبد و كد ملى 2031336762 در ششــدانگ يك قطعه زمين كه 
در آن احداث بنا شده به مساحت 158/50 مترمربع جدا شده از پالك ثبتى 4170 
/1- اصلى بخش 10 واقع درگنبد روســتاى گدم آبــاد خيابان وحدت 18 كوچه دوم 

خريدارى ملك مع الواسطه از احمد عاشور محمدى (مالك رسمى )
37-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008121 – پرونده كالســه 
139311441200400085 آقــاى عبداالحــد بادپيما فرزند باى محمد به شــماره 
شناســنامه 26016 گنبد و كد ملى 203059608 ششدانگ يك قطعه زمين كه در 
آن احداث بنا شــده به مســاحت 120/85 مترمربع جدا شده از پالك ثبتى 25165 
/1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد خيابان مالنفس كوچه 11 خريدارى مع الواسطه از 

رجب دردى بادپيما (مالك رسمى )
38-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008117 – پرونده كالســه 
1393114412004000567 خانــم خال بى بى شــريفى فرزند رحمن به شــماره 
شناســنامه 1286 گنبد و كــد ملى 2030563773 ششــدانگ يك قطعه زمين كه 
درآن احداث بنا شــده به مساحت 174/50 مترمربع جدا شده از پالك ثبتى 5649 
/1-اصلــى بخش 10 واقع درگنبد روســتاى يوســف آبادخ 10 متــرى خريدارى مع 

الواسطه از قربان كلته (مالك رسمى )
39-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008115 – پرونده كالســه 
139411441200400374 آقاى عبدالخليل بديعى راد فرزند اقا جان به شــماره 
شناسنامه 111 گنبد وكد ملى 2031487477 ششدانگ يك قطعه زمين كه درآن 
احداث بنا شــده به مســاحت 1000 مترمربع جدا شــده از پالك ثبتى197 فرعى از 
18-اصلى بخش 11 واقع در گنبد روستاى كاكا خريدارى مع الواسطه از محل مالكيت 

مشاعى (مالك رسمى )
40-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008113 – پرونده كالســه 
139311441200400371 آقــاى عبــدى بگجانــى فرزنــد امامقلــى بــه شــماره 
شناســنامه1212 گنبد و كد ملى 2030648760 ششــدانگ يــك قطعه زمين كه 
درآن احداث بنا شــده به مســاحت 433/59 مترمربع جدا شــده ازپالك ثبتى 197 
فرعى از18-اصلى بخش 11 واقع درگنبد روستاى كاكا خريدارى مع الواسطه از محل 

مالكيت مشاعى (مالك رسمى )
41-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008111 – پرونده كالســه 
139311441200400612 آقاى اميد ســيارى فرزند اراز قليچ شماره شناسنامه 
256 گنبد وكد ملى 2031625845 ششدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا 
شده به مساحت 165/50 مترمربع جدا شده از پالك ثبتى 4012 /1- اصلى بخش 
10 واقع در گنبد روســتاى پلى حاجى خيابان اترك طيار  خريدارى مع الواسطه از انه 

گلدى آق آتاباى (مالك رسمى )
42-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008109 – پرونده كالســه 
139411441200400509 آقــاى عبدالعظيــم كيانــى فرزنــد قارلــى به شــماره 
شناســنامه 125 گنبد و كد ملى 2030549428 ششــدانگ يك قطعه زمين كه در 
آن احداث بنا شــده به مســاحت 104/30 مترمربع جدا شــده از پالك ثبتى 6260 
/1- اصلى بخش 10 واقع در گنبد خيابان سعدى شمالى خيابان محبت خريدارى مع 

الواسطه از مال نفس نفسى (مالك رسمى )
43-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008107 – پرونده كالســه 
139211441200401309 خانــم شــهين مرگان پور  فرزند انان مراد به شــماره 
شناســنامه 710 گنبد و كد ملى 20315563210 ششدانگ يك قطعه زمين كه در 
آن احداث بنا شــده به مســاحت 202/27 مترمربع جدا شــده از پالك ثبتى 2867 
/1- اصلى بخش 10 واقع در گنبد روستاى يوسف اباد شهرك كارگران خريدارى مع 

الواسطه از سليمان منش گنبدانى (مالك رسمى )
44-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008105 – پرونده كالســه 
139211441200401036 آقاى حاجى اراز شــير محمد لى فرزند نورى به شماره 
شناســنامه 3 گنبــد و كــد ملى 2031318667 ششــدانگ يك قطعــه زمين كه در 
آن احداث بنا شــده به مســاحت 523/85 مترمربع جدا شــده از پالك ثبتى 4171 
/1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد روستاى گدم آباد خ مصلى خريدارى مع الواسطه 

از طواق قليچ جيواد (مالك رسمى )
45-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008106 – پرونده كالســه 
139411441200400532 آقاى حســن شــيرمحمدلى  فرزند عبداله به شــماره 
شناســنامه 2260036821 گنبد و كد ملى 2260036821 ششــدانگ يك قطعه 
زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت 100 مترمربع جدا شــده از پالك ثبتى 
23995 /1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد شهرك مقدادى خيابان مهرخريدارى ملك 

از محل مالكيت مشاعى (مالك رسمى مشاعى )
46-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008101 – پرونده كالســه 
139411441200400428 آقــاى محمد نيازى فرزند جبار به شــماره شناســنامه 
39 گنبد و كد ملى 2032325111 ششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا 
شده به مساحت 138/90 مترمربع جدا شده از پالك ثبتى 29112 /1-اصلى بخش 
10 واقع درگنبد بلوار امام زاده كوچه سعدى خريدارى ملك از محل مالكيت مشاعى 

(مالك رسمى مشاعى )
47-برابر راى هيات بشــماره 139560312004008119 – پرونده كالســه 
139411441200400263 آقاى امانقلى باقرزاده قوجق فرزند اوســته به شماره 
شناســنامه 279 گنبــد و كد ملى 2030919292 ششــدانگ يــك قطعه زمين كه 
درآن احداث بنا شــده به مســاحت 76/ 148مترمربع جدا شده از پالك ثبتى6000 
/1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد روســتاى ارمى آباد خيابان مدرســه امنيت خواه 

كوچه ابوحنيفه يك خريدارى ملك مع الواسطه  از قره عهدى (مالك رسمى )
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
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