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

برابر رأى شماره 139560322002002840 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى محمد صيادى فرزند شمس اله بشماره شناسنامه 615 صادره از زابل در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
348/55مترمربع پالك324 فرعى از 1- اصلى واقع در سيستان و بلوچستان بخش 2 زابل خيابان شهيد باقرى 
خريدارى از مالك رســمى خانم مريم بهارى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در روزنامه محلى آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 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. م 

الف/1184– تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 96/6/7 - تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 96/6/22
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شــماره 139660322002003128 مورخه 96/4/26 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى امين اعتماديان فرزند حســين بشماره شناسنامه 544 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 82 مترمربع پالك 22 فرعى از 1083 اصلى واقع در سيستان و بلوچستان بخش 1 زابل بلوار 
مدرس مدرس 16 خريدارى از مالك رسمى آقاى حسين اعتماديان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/1185– تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 96/6/7 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: چهارشنبه 96/6/22
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شــماره 139660322002002178 مورخه 96/3/24 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى مسعود پهلوان قاسمى فرزند حسين بشماره شناسنامه 13 صادره از زابل در ششدانگ 
اعيان يك باب خانه به مســاحت 195/20 مترمربع پالك 726 فرعى از 1- اصلى واقع در سيســتان و بلوچستان 
بخش دو زابل كوچه 8 منشــعبه از خيابان پاســداران خريدارى از مالك رسمى آقاى مهرعلى پهلوان قاسمى محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى 
شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1174– تاريخ انتشار نوبت 

اول: سه شنبه 96/6/7 - تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 96/6/22
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139660322002002808 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى اميد پودينه فرزند حســين بشــماره شناســنامه 75 صادره از زابل در ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 
152/00مترمربع پالك 25 فرعى از 1- اصلى واقع در سيســتان و بلوچســتان بخش 2 زابل بلوار جام جم ، جام 
جم 11 خريدارى از مالك رســمى آقاى حيدر ســرگلزائى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايــى تقديم نمايند. بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1166– تاريخ انتشــار نوبت اول: ســه شــنبه 96/6/7 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: چهارشنبه 96/6/22
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139660307004000025 مورخــه 1396/1/24 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مانه و سملقان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حاجى بردى رحمانى فرزند رحمن بشــماره شناســنامه 1111 صادره از 
آشــخانه در يك قطعه زمين مزروعى آبى به مســاحت 186754 مترمربع پالك 258 اصلى متصل به 151- اصلى 
واقع در اراضى آنه قارون بخش 4 بجنورد از محل مالكيت مشاعى خود متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 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 خود را به مراجع 
قضايــى تقديم نمايند. بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 1396/6/7-  تاريخ انتشــار نوبت دوم: 1396/6/22-م 

الف/96/113
رئيس ثبت اسناد و امالك - بشيرخانى

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

برابــر راى شــماره 13966032700100489 مورخ 96/4/19 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زنجان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى منوچهر نورى فرزند امامعلى بشــماره شناســنامه 5 در ششــدانگ يك باب ســاختمان به 
مســاحت 128/75 متر مربع پالك 21494 فرعى از 38 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 568 فرعى واقع در 
بخش 7 زنجان خريدارى از مالك رسمى آقاى امامعلى نورى 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 

است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:96/6/7

تاريخ انتشار نوبت دوم:96/6/22
رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان – مجتبى محمدلو

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

برابر راى شــماره 139660327001000491 مــورخ 96/4/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زنجان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حامد نورى فرزند امامعلى بشــماره شناســنامه 36 در ششــدانگ يك باب ســاختمان به 
مســاحت 176/50 متر مربع پالك 21495 فرعى از 38 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 568 فرعى واقع در 
بخش 7 زنجان خريدارى از مالك رسمى آقاى امامعلى نورى 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 

است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:96/6/7

تاريخ انتشار نوبت دوم:96/6/22
رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان – مجتبى محمدلو

حصر وراثت
خانم معصومه اســدى به شــماره شناســنامه 568/11/96 مطابق دادخواســت تقديمى به كالسه پرونده 
568/11/96 در اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شيرين شبانى 
منفرد به شماره شناسنامه 60890در تاريخ 95/12/25 اقاتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1) جهانگيراســدى .ش.ش : 364 .تاريخ تولد: 1330/7/18 صادره : ســلطان آباد. 
نسبت با متوفى :فرزند . 2) جهانبخش اسدى . ش.ش : 373 .تاريخ تولد : 1332/10/20 صادره :سلطان آباد . 
نسبت با متوفى : فرزند . 3) جهانبين اسدى . ش.ش 17 .تاريخ تولد: 1335/8/2 صادره: سلطان آباد. نسبت با 
متوفى : فرزند 4) صمد اسدى . ش.ش: 541 . تاريخ تولد: 1348/4/10 صادره : سلطان آباد . نسبت با متوفى 
: فرزند 5)فاطمه اسدى . ش.ش : 2 . تاريخ تولد: 1339/1/2 صادره: سلطان آباد . نسبت با متوفى : فرزند 6) 
معصومه اسدى . ش.ش: 493 . تاريخ تولد: 1344/1/1 . صادره : سلطان آباد . نسبت با متوفى : فرزند.ومرحوم 
ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى ، درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد .
 شعبه 11 مجتمع شماره 1 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان 

آگهى ابالغ وقت دادرسى  ودادخواست وضمائم
به خوانده: نگين سليمانى كالسه پرونده: 193/210/96 وقت رسيدگى: به روزچهارشنبه تاريخ 96/8/3 
ســاعت15:30خواهان: على اصغرخسرو پور آدرس: اسالمشــهرواوان خ امام پاساژ اكباتان پ197خوانده: نگين 
ســليمانى آدرس: مجهول المكان خواســته: مطالبه خســارت خواهان دادخواســتى تســليم دفتركل دادگســترى 
اسالمشــهرنموده كه جهت رسيدگى به شعبه شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده ووقت رسيدگى تعيين شده وبه 
علت مجهول المكان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستور دادگاه و بتجويز ماده72 قانون آئين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشــارآگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشرآگهى ظرف يك ماه به 
دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم رادريافت نمايد و دروقت 
مقررفوق جهت رسيدگى دراين دادگاه حاضرشويد درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه 
غيابا"اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا" چنانچه بعد ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشرومدت آن 

ده روز خواهد بود.م الف1118
مديردفترشعبه 210 شوراى حل اختالف اسالمشهر

 متن آگهى احضارمتهم 
دادگاه عمومى وانقالب شهرستان به موجب كيفرخواست شماره 9610432880000821در پرونده كالسه 
960705/102 درمورد اتهام محمدرضا آزاد فرزند بابا حبيب  به اتهام ضرب وجرح عمدى با شكايت رحيم رستمى  
تقاضاى كيفرنموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع ووقت رسيدگى براى 96/07/25ساعت 9/45 
تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن وعدم دسترسى به متهم ودراجراى مقررات مواد344قانون 
آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامور كيفرى مراتب يك نوبت منتشرتا متهم جهت دفاع ازاتهام انتسابى 
دروقت مقرردردادگاه حاضرگردد بديهى است در صورت عدم حضورمطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد 

آمد.م الف1031
(منشى شعبه 102دادگاه كيفرى 2دادگسترى شهرستان اسالمشهر(شعبه 102دادگاه جزايى سابق

متن آگهى احضارمتهم 
دادگاه عمومى وانقالب شهرستان به موجب پرونده كالسه 950193/102 درمورد اتهام شهرام كريم آقايى 
فرزند لطيف به اتهام خيانت درامانت وفروش مال غيربا شكايت حسين  اسماعيلى  تقاضاى كيفرنموده كه رسيدگى 
به موضوع به اين شــعبه ارجاع ووقت رســيدگى براى 96/07/24ســاعت 8/45 تعيين گرديده است. با عنايت 
به مجهول المكان بودن وعدم دسترســى به متهم ودراجراى مقررات مواد344قانون آئين دادرســى دادگاه هاى 
عمومى وانقالب درامور كيفرى مراتب يك نوبت منتشرتا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى دروقت مقرر دردادگاه 

حاضرگردد بديهى است در صورت عدم حضورمطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.م الف1030
(منشى شعبه 102دادگاه كيفرى 2دادگسترى شهرستان اسالمشهر(شعبه 102دادگاه جزايى سابق

اگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم 
كالســه پرونده :930068  وقت رسيدگى :96/7/25 ساعت :10:00 -خواهان /خواهان ها: كريم وبهمن 
پازوكى وسايرين –ورثه مرحوم صادق پازوكى-خوانده /خواندگان : حسين بيرانوند-مهدى ربيع زاده سراوانى-
ولى حسين زاده-خواسته : ابطال وبى اعتبارى مبايعه نامه عادى -خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاى عمومى  
نموده كه جهت رســيدگي به شــعبه  اول ارجاع گرديده ووقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73قانون آيين دادرسي مدني در يكي از جرايد 
كثيرالنتشار آگهي ميشود .تا خوانده از تاريخ نشر اخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگي حاضر گردد.

چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يكنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه اول حقوقى دادگاه عمومى شريف آباد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم
كالســه پرونده:96-65/2   وقت رسيدگى:96/7/29  ســاعت:11:45 -خواهان:مجتبى قديرى با وكالت 
ســميرا ايران نژاد  خوانده:هادى تندرو -خواسته:مطالبه طلب  خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى حل 
اختالف نموده كه جهت رســيدگى به اين حوزه دوم ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى 
از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود.تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور 

بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه دوم مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

متن آگهى 
آقاى موسى عبدى فاقد مشخصات بيشتر كه در پرونده كالسه 960023 شعبه اول دادگاه كيفرى يك (ويژه 
نوجوانان) استان كرمانشاه حسب شكايت آقاى 1- مراد نجفى سرينى به اتهام قدرتنمايى با سالح گرم و آدم ربايى 
تحت تعقيب مى باشيد بدينوسيله به شما ابالغ مى گردد كه در تاريخ 96/8/29 راس ساعت 9 صبح با در دست 
داشــتن مدارك هويتى جهت تدارك دفاع به اين شــعبه مراجعه نماييد در صورت عدم حضور دادگاه غيابا اتخاذ 

تصميم خواهد نمود. م الف/82
رييس شعبه اول دادگاه كيفرى يك (ويژه نوجوانان) استان كرمانشاه 

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شــماره بايگانى:950962-خواهان:محمد جواداميد على با وكالت مجتبى نجفى عرب دادخواستى به طرفيت 
خواندگان /خوانده:حسينعلى سردارى  به خواسته ابطال مبايعه نامه  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان پاكدشت 
نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه پنجم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرســتان پاكدشت ارجاع به كالسه 
9509982920500950ثبت گرديده است كه وقت رسيدگى آن 1396/7/26ساعت:9:00تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب 
در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر 
اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت 

ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه پنجم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت-فاطمه مصطفى پور

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم ثريا رضوان قهفرخى داراى شناســنامه شــماره 267 به شــرح دادخواست به كالســه 455/96 از اين 
شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حميده معتمدى قهفرخى بشناسنامه 
4610163799 در تاريخ 94/3/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- ثريا رضوان قهفرخى فرزند عبداهللا – ش ش 267- ماد متوفى 2- نصراهللا معتمدى قهفرخى فرزند 
غالمحســين – ش ش 263- پدر متوفى 3- بابك رســتمى فرزند اسماعيل – ش ش 890- همسر متوفى و ال غير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 

از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 20- حوزه قضائى شهركرد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى  

برابر راى شماره 139660329012000844 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم شيوا 
غالمى فرزند مصطفى به شماره شناسنامه 1661صادره از در ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بناى احداثى به 
مساحت 198/70 متر مربع  پالك 6286 فرعى از 10- اصلى مفروز و مجزا شده از پالك 6286 فرعى از 10 اصلى  
قطعه واقع در گرمســار خريدارى از مالك رســمي  آقاى كوروش باقرى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد..م الف : 506
تاريخ انتشار نوبت اول :1396/6/22 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1396/7/5                              

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پالك 6 فرعى مفروز و مجزى شده از باقيمانده 100- اصلى 
شــماره پرونده: 139304022671000031/1- شــماره بايگانى پرونده: 9300031- به موجب پرونده 
اجرائى كالسه 9300031 مستند به سند رهنى شماره 32991-1390/01/27 دفترخانه 31 زاهدان له شركت 
تعاونى اعتبار اعتماد ايرانيان شــعبه شــهيد بهشــتى زاهدان با كفالت بانك قوامين و عليه آقاى مهدى پورهاشم و 
مير علم هراتى (مديون و راهن) – تمامى ششــدانگ يك باب منزل به شــماره پالك 6 فرعى مفروز و مجزى شــده 
از باقيمانده 100- اصلى به مساحت 253/08 ، مترمربع واقع در بخش چهار بلوچستان شهرستان خاش كه برابر 
ســوابق دفتر امالك ســند مالكيــت آن ذيل ثبت 2046 صفحه 439 دفتر 13- امالك بــه نام آقاى مير علم هراتى 
فرزند على صادر گرديده به نشانى شهرستان خاش كوچه يزديها كه حدود و مشخصات آن شماالً به طول 16/70 متر 
به ديوار منزل پالك 100/5- اصلى شرقا به طول 15/20 متر ديوارى است به كوچه چهارمترى بن بست جنوباً به 
طول 16/60 متر به ديوار اشتراكى با باقيمانده 100- اصلى غرباً به طول 15/20 متر بديوار اشتراكى با باغ محمد 
حسين دهقانى كه به موجب سند رهنى مذكور در رهن بشركت تعاونى اعتبار اعتماد ايرانيان شعبه شهيد بهشتى 
زاهدان قرار گرفته و به علت عدم بازپرداخت بدهى منجر به صدور اجرائيه گرديده اســت كه پس از طى مراحل 
قانونى توسط كارشناس به مبلغ 870/000/000 ريال (معادل هشتاد و هفت ميليون تومان ) ارزيابى گرديده است 
و ســاير مشخصات در پرونده منعكس اســت ملك مذكور در روز سه شنبه مورخه 1396/07/11 از ساعت 9 الى 
12 در محل اداره ثبت اســناد و امالك خاش واقع در خيابان ســرباز از طريق مزايده به فروش مى رسد و مزايده از 
مبلغ 870/000/000 ريال شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى از طرف خريدار فروخته خواهد شد خريداران 
ميتوانند در موقع مقرر در محل مزايده حضور يافته و در جلسه شركت نمايند و در صورتيكه زايد بر مبلغ مندرج در 
آگهى خريدارى شود نسبت به مازاد حق مزايده و ساير هزينه هاى به عهده برنده مزايده مى باشد بدهى مالياتى و 
عوارض شهردارى و آب و برق مشخص نشده است چنانچه از اين بابت نيز تا روز فروش بدهى داشته باشد بر عهده 
برنده مزايده خواهد بود طالبين ميتوانند قبال از ملك مذكور ديدن نمايند و شركت در جلسه براى عموم آزاد است 

و ملك مورد وثيقه فاقد بيمه مى باشد. تاريخ انتشار 1396/6/22- م الف/418
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خاش

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى ســعيد خيام دوســت وكالتا از طرف ماه جان خانى فرزاد (مالك) باســتناد دو برگ استشهاد محلى كه به 
امضاء شــهود و به گواهى دفتر اســناد رسمى شــماره 78 زاهدان رسيده مدعى اســت كه سند مالكيت 271713 
ششدانگ عرصه اعيان يكباب منزل پالك 3701/36 و 3702 – اصلى واقع در بخش يك بلوچستان شهر زاهدان 
خيابان سعدى ذيل ثبت 8335 صفحه 283 دفتر 42 بعلت جابجايى مفقود گرديده درخواست صدور سند مالكيت 
المثنى نموده لذا مراتب باســتناد ماده 120 آئين نامه ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود تا چنانچه كسى مدعى انجام 
معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود معامله ســند مالكيت مذكور نزد خود ميباشــد از تاريخ نشــر اين آگهى ظرف 
10 روز اعتــراض خــود را به ضميمه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره اعالم و رســيد دريافت نمايند 
مورد رســيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشــود نسبت به صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/1952- تاريخ انتشار: 

96/6/22-  شناسه:1183089
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابر راى شــماره 139660324009004030-1396/5/11 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقاى ايوب فريور فرزند نجف بشماره شناسنامه 53 صادره از ملكان به شماره ملى 5079799765 در ششدانگ 
يكبابخانه به مساحت 100 مترمربع پالك 36 فرعى از 2032 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك اصلى واقع در بخش 
دو بوشهر خريدارى از مالك رسمى على دهقانى فر محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/1196 

- تاريخ انتشار نوبت اول: 96/6/22- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/7/6 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

متن آگهى
بدينوسيله يك برگ احضار متهمين 1- صابر غالمى فرزند نياز 2- خانم مرصع الفتيان فرزند رضا كه به اتهام 
مشــاركت در كالهبردارى رايانه اى متوارى ميباشند و اينكه پرونده در وقت رسيدگى مورخه 96/7/24 ساعت 9 
صبح مى باشد به حضور ارسال مى گردد دستور فرماييد آگهى ارسالى را براى يك نوبت در روزنامه هاى كثيراالنتشار 

محلى استان نشر و يك نسخه از آگهى منتشره را جهت انضمام به پرونده به اين شعبه ارسال نمائيد. 
مدير دفتر شعبه اول دادگاه كيفرى 2 كنگاور

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگى
خواهان يوســف قاســم پور نشــلى دادخواســتى مبنى بر فك پالك و خســارات بطرفيت 1- تقى شعبانى 2- 
محمدرضا پيكانى تســليم دفتر دادگاه شعبه اول شوراى حل اختالف بخش رودهن نموده كه پس از ثبت به كالسه 
96-اول ش-264 ســه شــنبه براى مورخ 96/7/25 ساعت 16عصر تعيين وقت گرديده و وقت رسيدگى تعيين 
شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آ.د.م. مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه اى از دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور 

بهم رساند در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى خواهد كرد. م الف/4530
مدير دفتر شعبه اول دادگاه رودهن

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و مفاد دادخواست و ضمائم
كالسه پرونده 931559 شعبه سوم حقوقى دادگاه عمومى زابل ، وقت رسيدگى: 96/8/1 ساعت 9- خواهان 
فرخ ســرگلزايى ، خوانده: غالمحســين قاآنى فرزند محمدعلى مجهول المكان ، خواسته: تجديدنظر خواهى ، خواهان 
دادخواســتى به طرفيت خوانده به خواســته فوق تسليم دادگاه عمومى زابل نموده است كه پس از ارجاع به شعبه 
ســوم و ثبت طى كالســه فوق و تعيين وقت رســيدگى بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و 
موافقت دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و اعالم و نشانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت فوق جهت رسيدگى حضور بهمرساند در غير اين صورت دادگاه غياباً 

رسيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف/1385
منشى شعبه سوم دادگاه حقوقى دادگسترى شهرستان زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و مفاد دادخواست و ضمائم
كالســه پرونده 960769 شعبه ســوم حقوقى دادگاه عمومى زابل ، وقت رســيدگى: 96/7/22 ساعت 9- 
خواهــان حامد قندهارى ، خوانده: 1- خالد كلندرزهى فرزند اســماعيل 2- رضوان نصر اصفهانى فرزند قربانعلى 
مجهول المكان ، خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو پژو به شماره پالك 198ن82 ايران13 ، خواهان دادخواستى 
به طرفيت خوانده به خواســته فوق تســليم دادگاه عمومى زابل نموده است كه پس از ارجاع به شعبه سوم و ثبت 
طى كالسه فوق و تعيين وقت رسيدگى بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و موافقت دادگاه و 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و اعالم و نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت نمايد و در وقت فوق جهت رسيدگى حضور بهمرساند در غير اين صورت دادگاه غياباً رسيدگى و 

تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف/1382
منشى شعبه سوم دادگاه حقوقى دادگسترى شهرستان زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمدعلى فرازمند فرزند عباســعلى داراى شناسنامه شــماره 218 مواليد بشرح دادخواست به كالسه 
1/96/399 از ايــن دادگاه در خواســت گواهــى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عباســعلى 
فرازمند بشناســنامه 559 در تاريخ 96/6/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد ذيل 1- متقاضى با مشخصات فوق پسر متوفى 2- پرويز فرازمند فرزند عباسعلى به ش ملى 
5339841529 پسر متوفى 3- محبعلى فرازمند فرزند عباسعلى به ش ش 89 پسر متوفى 4- احمدعلى فرازمند 
فرزند عباسعلى به شماره 250 پسر متوفى 5- محمود فرازمند فرزند عباسعلى به ش ش 7 پسر متوفى 6- منصور 
فرازمند فرزند عباسعلى به ش ش 34 مواليد پسر متوفى 7- طاهر فرازمند فرزند عباسعلى به ش ش 327 دختر 
متوفى 8- صديقه فرازمند فرزند عباســعلى به ش ش 183 دختر متوفى 9- مرضيه فرازمند فرزند عباســعلى به 
ش ش 68 دختر متوفى 10- شــهربانو معتكفى فرزند عباس به ش ش 142 همســر متوفى، متوفى وارث ديگرى 
ندارد ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/1383
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششدانگ پالك شماره 384 فرعى از 163 اصلى بخش دو ثبتى شاهرود در دفتر الكترونيكى 
139520329010007852 به نام شــهاب الدين يونســيان صادر و تسليم گرديده است سپس مالك با ارائه دو 
برگ استشهاديه محلى اعالم نموده است كه سند مالكيت به علت جابجايى 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 اســت مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار  آگهى كتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات 

صادر خواهد شد. شماره چاپى سند 38121د93 ميباشد. تاريخ انتشار 96/6/22
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششــدانگ پالك ثبتى 43/28- واقع در بخش يك ثبتى شــاهرود كه در دفتر الكترونيكى به 
شــماره 139620329010004538 به نام عذرا ابراهيميان صادر و تســليم گرديده است سپس نامبرده اعالم 
مفقوديت ســند به علت جابجايى را نموده اســت و درخواست صدور ســند مالكيت المثنى نمود لذا برابر تبصره 1 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت به صدور 
سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف 
مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از 
انقضاى مهلت قانونى اعتراض ، سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد شماره چاپى سند برگى كاداسترى 

124779 الف95 مى باشد. تاريخ انتشار:1396/6/22
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى مزايده نوبت اول
به حكايت پرونده كالسه 960158 اجراى احكام حقوقى محمودآباد و به  موجب نيابت صادره از دادگسترى نور 
محكوم عليه پرويز روستايى محكوم است به پرداخت 349,384,197 ريال در حق محكوم له اسالم رضايى با  وكالت 
آقاى كوهستانى و خانم وردى در اين دادگاه و مبلغ 2,500,000 يال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت و با 
عنايت به عدم پرداخت دين ازناحيه محكوم عليه نسبت به توقيف يك قطعه زمين كشاورزى واقع در قريه زنگى كال 
هراز پى در آيش معروف به باالآيش اقدام گرديد زمين فوق به دليل اجرايى شدن طرح تسطيح اراضى قسمتى از 
ملك به عنوان بستر عبور راه و انهار ايجاد شده كسر و در نهايت در دو قطعه تحويل صاحب زمين گرديد.قطعه اول 
كه مســاحت آن حدود 7000مترمربع و حدود اربعه آن عبارتند از شــماال به عبور راه و قسمتى به نهر زراعى شرقا 
به عبور راه زراعى جنوبا به زمين اسماعيل رضايى و غربا به نهر زهكش طرح تسطيح اراضى.قطعه دوم كه مساحت 
آن حدود 1190 مترمربع و حدود اربعه آن عبارت اســت از شــماال فاقد حد شــرقا به نهر زراعى و ماوراى آن عبور 
راه زراعى جنوبا به زمين شعبان رضايى و غربا به عبور راه.كاربرى اين قطعات زراعى بوده و در حال حاضر نيز توسط 
رمضان رضايى زير كشت برنج رفته و آبيارى آن از طريق نهرهاى ايجاد شده توسط طرح تسطيح اراضى انجام مى شود. 
لذا باتوجه به موقعيت مكانى و حدود اربعه و نوع كاربرى و ســاير عوامل موثر در ارزيابى ارزش هرمترمربع زمين 
فوق 250,000 ريال مى باشد كه ارزش قطعه اول به مساحت 700متر برابر 1,750,000,000 ريال و ارزش قطعه 
دوم به مســاحت 1190متر برابر 297,500,000 ريال تعييــن گرديد لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان 
نسبت به نظريه كارشناسى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 96/7/12  ساعت 11 صبح در شعبه اول دادگاه 
محمودآباد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش مى رسد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 
روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . 
مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين ده 
درصــد مبلــغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ 
خواهد شد و يك هفته پس از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال 
اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده نپردازد ،سپرده 

او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى مفقودى
بــرگ ســبز خودرو پيــكان وانت مــدل 1377 به شــماره انتظامــى ايــران 19-696ط85 به شــماره موتور 
11517706300 به شــماره شاســى 77906795 به نام عزت اله صفرى فرزند محمد مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

برگ سبز و بنچاق سند وانت تويوتا مدل 1983 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران32- 557 ج 53 بشماره 
موتور 2769501 و شماره شاسى 152414 به نام محمدصالحى كالته سادات فرزند سيدصالح به ش ش 5 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

پروانه اشتغال افراد به حمل و نقل بار درون شهرى و حومه بشماره 188-96 مربوط به خودرو وانت پيكان 
بشماره پالك ايران 42- 642 ن 95 به نام اقاى جواد باغجرى به شماره شناسنامه 63 و شماره ملى 0793853699 

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

مدرك فارغ التحصيلى آرزو پرهيزگار ف شريف ش ش 1264 صادره سارى در مقطع كاردانى پيوسته رشته 
نقشه كشى معمارى صادره از واحد دانشگاهى سما سارى با شماره 148620801462 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مى باشــد.از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اسالمى واحد سما سارى به نشانى سارى بلوار 

شهيدان شمشيربند-آموزشكده فنى و حرفه اى سما سارى ارسال نمايد. سارى

ســند كمپانى ســوارى پيكان تيپ 1600 مدل 73 رنگ ســفيد يخچالى روغنى ش موتور 432158 شاســى 
73432158 پالك72-214د43مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

ســند كمپانى و برگ سبز خودرو سوارى سمند رنگ ســفيد روغنى تيپ LXEF7 مدل 1393 شهربانى 72-
552و54 ش موتــور 147H0097576 شاســى NAACR1HW0EF581738 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشد.مالك متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

ســند كمپانى و برگ ســبز و پالك خودرو سوارى ســمند تيپ LXEF7CNG رنگ سفيد روغنى مدل 1394 
شهربانى 15-477هـ96 ش موتور 147H0127029 شاسى NAACJ1JW5FF502986  مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد.مالك متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

ســند و شناســنامه مالكيت خودروى وانت سيستم آريســان تيپ OHVG CNG PU1 مدل 1394 به رنگ 
ســفيد به شماره موتور 118J0005710 و شــماره بدنه FV515660 به شماره پالك 69-293 ب 79 متعلق به 
اينجانب غفور ساده فرزند عاشور به شماره ملى 2030657875 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

گنبد

ســند فروش و ســند مالكيت برگ سبز موتورسيكلت سيستم باجاج  تيپ 200 به رنگ مشكى  مدل 1389 
به شــماره موتور NEOJCGBFE76183 و شــماره بدنه 200B8945649***NEO به شماره پالك ايران 761-
58911 متعلق به پريسا گرگيج  فرزند غالم نبى به شماره ملى 0921700350 باوكالت آقاى كرامت بدراقى مفقود 

گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.گنبد

بدينوســيله اعالم ميدارد برگ ســبز و سند كارخانه خودرو سوارى ســمند تيپ lx1600 رنگ سفيد روغنى 
مدل 1388 به شماره موتور 13987003700 و شماره شاسى NAACB1FF69F302774 پالك انتظامى ايران 
96-669ص58 متعلق به اينجانب ســميرا ايزدخواست ، بشــماره ملى 4580040236 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد. شاهرود

پروانه اشــتغال به كار نظام مهندسى به شــماره 1030020422 بنام مسعود صفاكيش كاشانى فرد مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. نوبت اول 96/6/22- نوبت دوم 96/6/29- كاشان

پروانه نظام مهندســى ســاختمان بنام ناصر همتى و به شــماره پروانه 140002701 و به شــماره عضويت 
143004457 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشــد. نوبــت اول 96/6/22 – نوبت دوم 96/7/6- 

شماره/2197

برگ ســبز و سند كمپانى وانت پيكان بشماره انتظامى 17-932ع59 و بشماره موتور 1516010444 و به 
شــماره شاســى 088993 بنام مصيب غفارى قره قشــالقى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. شماره 

2198/

مجوز حمل سالح شكارى به شماره شناسه 013214057191 و به شماره ملى 2851569066 تاريخ اعتبار 
مجوز از تاريخ 1392/3/13 لغايت 1397/3/13 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. شماره/2199

شناسنامه خودرو پژو پارس xu7مدل1396 برنگ خاكسترى به شماره انتظامى 735 ج 44 ايران 16شماره 
موتور 124k1070495 و شــماره شاســى NAAN01CE0HH829949  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) وسند كمپانى خودرو پژو پارس مدل1393 برنگ سفيد روغنى به شماره انتظامى 536 
ن 24 ايران 88شماره موتور 124K0442812 و شماره شاسى NAAN01CA7EH129490 به نام پوريا حسنى 

پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز خودروى سوارى پژو 206 به شماره موتور 10FSS14859774  و شماره شاسى 83654006  و 
شماره  پالك 876 د45 -ايران 96  به نام اعظم منظمى مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است. گرمسار

متن آگهى
شاكى نماينده دادستان شكايتى عليه متهم محمدرضا نعمتى به اتهام عدم ثبت واقعه نكاح دائم مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988322700121 شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(111 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/7/29 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1310
 مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى كرمانشاه

متن آگهى
خواهان خانم پرستو ويسى فرزند فرض على دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محمدرضا جاداريان فرزند 
عظيم به خواســته طالق به تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه هفتم 
دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 9609988312000743 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى ان 1396/07/30 و ساعت 10/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و در خواست 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 از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/608
 منشى شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونــده كالســه 9409988374201443 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرســتان كنگاور ، شــكات:1- 
دادســتان عمومى و انقالب كنگاور 2- خانم ســحر حجازى مسترخانى فرزند غالمرضابه نشــانى كنگاور خ عراقى ك 
پاشــاخانى ك حاتمى پ 20- متهم: آقاى اردشــير افكار فرزند عباس به نشــانى مجهول المكان ، اتهام: ترك انفاق 
گردشــكار: پس از اعالم شــكايت از سوى خانم سحر حجازى مسترخانى عليه آقاى اردشير افكار داير بر ترك انفاق 
دستورات الزم از سوى دادسراى محترم عمومى وانقالب كنگاور صادر شده است در نهايت قرار جلب به دادرسى 
و كيفرخواست صادر و پرونده جهت رسيدگى به دادگاه ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است دادگاه در وقت 
مقرر تشكيل گرديد و اكنون با توجه به اوراق و محتويات پرونده و ادله موجود ختم رسيدگى اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور راى مى گردد (راى دادگاه) در خصوص اتهام 
آقاى اردشــير افكار فرزند عباس چهل و يك ســاله متاهل و فاقد تامين كيفرى داير بر ترك انفاق نسبت به همسر 
موضوع شــكايت خانم سحر حجازى مسترخانى با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده از جمله مفاد كيفرخواست 
شــماره 9610438370200072 مورخه 96/1/29 صادره از دادسراى محترم عمومى و انقالب كنگاور ، شكايت 
شــاكى ، اظهارات گواه در دادســرا ، تصوير ســند ازدواج و عدم حضور متهم در دادســرا و دادگاه على رغم انتشار 
آگهى كه مفيد علم براى دادگاه مى باشد وقوع بزه مذكور و انتساب آن به متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و 
مستنداً به مواد 2-12-14-18-160 و 211قانون مجازات اسالمى مصوب 1391 ماده 53 قانون حمايت خانواده 
مصوب 1392 مادتين 374 و 375 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 عنايت به مواد 19-37 و 38 (بند 
ث) قانون صدرالذكر به لحاظ وضع خاص متهم (سن و تاهل متهم) و يا التفات به اينكه 1- سياست قانون گذار در 
قانون مجازات اســالمى جديد حبس زدايى بوده اســت 2- به نظر مى رسد منظور از لفظ تقليل در بند الف ماده 37 
قانون بيان شده شامل كاهش ميزان مجازات و نيز تبديل مجازات دست چرا كه اوال استفاده از لفظ تقليل در بند 
ت همان ماده و ثانيا ذكر جمله كلى و عام به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند در صدر ماده به هر چهار بند ذكر 
شده در ذيل ماده كه از جمله آنها بند الف مى باشد بر مى گردد و اين مورد نيز مويد همان برداشت است نامبرده 
به پرداخت مبلغ بيســت و يك ميليون ريال جزاى نقدى بدل از حبس در حق صندوق دولت محكوم مى گردد راى 
صادره غيابى محسوب وبه استناد مواد 406-427 و 431 قانون اخيرالذكر به مدت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همين شــعبه و ســپس به مدت بيســت روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر 

استان كرمانشاه است. 
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى احمد مظفرى داراى شناســنامه شماره 243 به شرح دادخواســت به كالسه 628/96 ش اول ح از اين 
دادگاه در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدعلى مظفرى بشناسنامه 116 در 
تاريخ 1396/6/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمد 
مظفــرى ش ش 243 ت ت 1340 فرزنــد محمدعلى فرزند ذكور متوفــى 2-على مظفرى ش ش 246 ت ت 1341 
فرزند محمدعلى فرزند ذكور متوفى 3- مســعود مظفرى ش ش 2 دو مواليد فرزند محمدعلى فرزند ذكور متوفى 
4- منصــور مظفــرى ش ش 3546 ت ت 1352 فرزند محمدعلى فرزند ذكور متوفى 5- اثمر مظفرى ش ش 278 
ت ت 1346 فرزند محمدعلى فرزند اناث متوفى 6- گلزار خانم حنيفى ش ش 1383 ت ت 1313 فرزند حســن 
همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال 

گواهى صادر و خواهد شد.م الف/418
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى قروه

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (نوبت اول)
به موجب پرونده اجرايى كالسه 950969 ذيل نيابت واصله از اجراى احكام مدنى شعبه 7 حقوقى دادگسترى 
شهرستان نزد دستور فروش يك قطعه زمين مسكونى بمالكيت آقاى سيد رضا ملجاء به ازاى محكوميت مالى آقاى 
سيد سعيد اسدالهى فرزند سيد رسول له محمدرضا سيد هاشمى اصدار يافته و بشرح ذيل مورد كارشناسى قرار 
گرفته 1- ملك تابع سند ثبتى شماره 15393 فرعى مجزا شده از 13953 فرعى از 63 اصلى قروه بخش 5 اسفند 
آباد كه ســند مالكيت آن ذيل ثبت 31159 صفحه 203 دفتر جلد 225 با مســاحت 210/9 مترمربع متصل به 2 
خيابان 16 و 14 مترى مى باشد. 2- ششدانگ پالك مذكور با توجه به موقعيت جغرافيايى و مساحت عرصه از قرار 
هر مترمربع 4800000 ريال بمبلغ 1012320000 ريال ارزيابى شده است. حال در اجراى مادتين 119 و 134 
قانون اجراى احكام مدنى جلســه مزايده امالك فوق در مورخه 96/7/19 راس ســاعت 10 الى 12 صبح در محل 
دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان قروه و از قيمت فوق بعنوان قيمت پايه شروع و هركسى كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته خواهد شد از برنده فى المجلس 10 درصد مبلغ پيشنهادى 
اخذ و باقيمانده آن مى بايست ظرف مهلت يكماه واريز گردد افرادى كه متمايل به شركت در مزايده مى باشند مى 
توانند تا 3 روز قبل از موعد برگزارى مزايده جهت مطالعه نظريه كارشناســى و احياناً بازديده از امالك به اين اجرا 

مراجعه نمايند. م الف/421
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان قروه

آگهى مزايده اموال منقول (نوبت دوم)
به موجب پرونده اجرايى كالســه 950298 آقاى خســرو الماســى و فيروز الماســى محكوم به پرداخت مبلغ 
317550184 ريال در حق امين صالحى گرديده و جهت پرداخت بدهى خود تعدادى ادوات كشاورزى بشرح ذيل 
را معرفــى نموده و مورد كارشناســى قرار گرفته 1- فارو 5 رديفه قديمى بــه ارزش 4000000 ريال 2- نهر كن 
خراسان به ارزش 6000000 ريال 3- تانكر 900 ليترى دو چرخ به ارزش 8/000/000 ريال 4- بذركار يونجه 
و كلزا 20 رديفه با عرض كار 3/2 متر ، شركت برزگر همدان به شماره سريال 1386-7001-85058 به ارزش 
82000000 ريال ، نظريه كارشناسى فوق الذكر به اصحاب پرونده ابالغ و از هرگونه اعتراض موثرى مصون باقى 
ماند حال در اجراى مادتين 119 و 134 قانون اجراى احكام مدنى جلسه مزايده ملك راس ساعت 10 الى 12 ظهر 
مورخــه 96/7/15 در محل اجراى احكام مدنى اين دادگســترى و از قيمتهاى مندرج در فوق به عنوان قيمت پايه 
آغاز خواهد شد و هر كس باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده شناخته خواهد شد و از او فى المجلس 10 درصد 
قيمت پيشــنهادى اخذ و مابقى ان نيز مى بايســت ظرف مهلت يك ماه پرداخت شود در غير اين صورت مبلغ پيش 

پرداخت به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. م الف/422
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان قروه

آگهى مفاد اجراييه 
در پرونده كالســه 960080 موضوع اجراييه له ايمان رســتم زاده عليه صمد احمدى ســقر چشــمه فرزند 
مصطفى و هادى اصغرى فرزند محمد مهدى و غيره مجهول المكان محكوم عليه بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه 
به شماره 9610092310100185 و شماره دادنامه مربوطه 9509972310100795 محكوم عليه محكوم است 
به حكم به محكوميت خوانده اخير الذكر به حضور در يكى از دفاتر اســناد رســمى جهت انتقال ســند خودرو به نام 
خواهان و مســتنداً به قاعده تســبيب و مواد 198و515 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى به پرداخت مبلغ 7/829/000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد لذا با توجه 
بــه مجهول المكان بودن محكوم عليه در اجراى مــاده9 قانون اجراى احكام مدنى مفاد اجراييه براى يك نوبت وفق 
مادتين 118و119 قانون فوق الذكر آگهى مى گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مى شود و در طى اين 
مدت ارسال هيچگونه ابالغ يا اخطار ديگرى به محكوم عليه الزم نيست مگر اينكه محكوم عليه كتبا محل اقامت خود 

را به دايره اجراى احكام شعبه اول دادگاه عمومى سمنان اعالم نمايد.
مدير اجراى احكام شعبه اول دادگاه عمومى سمنان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محمد ابراهيمى ف صفرعلى 
خواهان تعاونى ثامن االئمه دادخواستى به طرفيت خوانده محمد ابراهيمى و روح ا...كريمى و غيره به خواسته 
مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9609981510300345 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى 
ســارى ثبت و وقت رســيدگى 96/7/25 ساعت 12:30تعيين شده اســت . به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ظرف يك ماه پس از نشر آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف
منشى دادگاه حقوقى شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى سارى-ابوذر عباسيان

متن آگهى
بدينوســيله در پرونــده كالســه 950985 به آقاى هادى كيقبادى فرزند حســنقلى اعالم مــى گردد تا جهت 
رسيدگى به اتهام خود دائر بر تسبيب بر ايراد صدمه بدنى غيرعمدى به ميزان 65 درصد ظرف مدت 1 ماه از تاريخ 

انتشار در شعبه دوم داديارى حضور يابد نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونى است. 
داديار شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان سمنان

گواهى حصر وراثت
آقاى حميد لطيفى به شماره شناسنامه 104 به شرح دادخواست به كالسه 556/2/96 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشــعار داشته كه شــادروان مرضى اكبرى به شماره شناسنامه 3598 در تاريخ 
96/01/27 اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- محسن لطيفى فرزند عبدالرسول 
به ش ش 7 صادره از دماوند فرزند متوفى 2- زهرا لطيفى فرزند عبدالرســول به ش ش 115 صادره از دماوند 
فرزنــد متوفى 3- صغرى لطيفى فرزند عبدالرســول به ش ش 27 صــادره از دماوند فرزند متوفى 4- محمدرضا 
لطيفى فرزند عبدالرسول به ش ش 37 صادره از دماوند فرزند متوفى 5- عليرضا لطيفى فرزند عبدالرسول به ش 
ش 108 صادره از دماوند فرزند متوفى 6- مســعود لطيفى فرزند عبدالرسول به ش ش 5806 صادره از دماوند 
فرزند متوفى 7- سعيد لطيفى فرزند عبدالرسول به ش ش 82 صادره از دماوند فرزند متوفى 8- حسين لطيفى 
فرزند عبدالرســول به ش ش 128 صادره از دماوند فرزند متوفى 9- حميد لطيفى فرزند عبدالرسول به ش ش 
104 صادره از دماوند فرزند متوفى ، اينك با انجام تشــريفات قانونى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد و در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/4531
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به حسين هزارى
 كالســه پرونــده: 438/959/96، وقت رســيدگى: 96/7/30 ســاعت 9/30 صبح، خواهــان: زهرا فاتحى 
پيكانى، خوانده: خسرو باقرى، خواسته: مطالبه نفقه معوقه ، خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه 959 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود. تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند 

چنانچه بعدا به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/3572
مدير دفتر شعبه 959 دادگاه عمومى رى

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

برابر رأى شماره 139660307004000212 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى محمد جليل رحمانى فرزند رحمن بشماره شناسنامه 14 صادره از مانه و سملقان در ششدانگ يك يك 
قطعه زمين مزروعى به مساحت 34345 مترمربع پالك 258 متصل به 151 اصلى واقع در اراضى انه قارون بخش 
4 بجنورد خريدارى از محل مالكيت رحمان رحمانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار 

نوبت اول: 1396/6/22-  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/7/6- م الف/96/126
رئيس ثبت اسناد و امالك - بشيرخانى

مزايده (نوبت دوم)
خواهان:فاطمه دلبرى فرزندرجبعلى -خواندگان:1-صديقه2-عفت3-نجمه4-فاطمه5-صديقه6-اعظم7-
طاهره 8-محمد9-مهدى10-اشــرف11-صغرى12-عزت شهرت همگى دلبرى- وقت مزايده: روز دوشنبه مورخ 
1396/07/10 ساعت 9 صبح- بموجب پرونده كالسه 950320 اجراى مدنى شعبه سوم دادگاه حقوقى سبزوار 
و به استناد مواد1و4 قانون افراز و فروش امالك مشاع و مواد9 و 10 ايين نامه اجرايى آن و قانون منع خردشدن 
اراضى دســتور فروش ماترك مرحوم على اصغر دلبرى مبنى بر فروش ملك(مشــاع) ششــدانگ پالك ثبتى 3116 
فرعى جداشده از زمين240 فرعى اراضى عبدالرحمان و ششدانگ يكباب مغازه واحد تجارى بشماره 4961 فرعى 
جداشده از 3477 از 798 فرعى كه بصورت دوباب مغازه ميباشد را صادر تا برابر مقررات قانون اجراى احكام مدنى 
بفروش و پس از كســر هزينه عمليات اجرايى باقيمانده وجوه حاصل از فروش نســبت به سهام بين شركاء تقسيم 

شود لذا كارشناس منتخب ششدانگ پالكهاى مذكور را بشرح ذيل ارزيابى نموده است:
1- ششدانگ منزل مسكونى بشماره پالك ثبتى 3116 فرعى جداشده از زمين240 فرعى اراضى عبدالرحمان 

واقع در خيابان امام خمينى 12 مترى سربداران
الف-مساحت عرصه 143 مترمربع از قرار هرمترمربع 400,000 تومان جمعا بمبلغ 57,200,000تومان

ب- مساحت اعيان همكف75 مترمربع از قرار هرمترمربع 250,000 تومان جمعا بمبلغ 18,750,000تومان
ج- مساحت اعيان زيرزمين 32 مترمربع از قرار هرمترمربع 150,000 تومان جمعا بمبلغ 4,800,000تومان

د-امتيازات آب و برق و گاز و درب حياط بمبلغ4,250,000 تومان
ارزش كل ششدانگ منزل مسكونى 85,000,000 تومان

2- ششــدانگ يكباب مغازه بشماره4961فرعى جداشده از3477از798فرعى واقع در حاشيه خيابان ناوى 
كه بصورت دوباب واحد تجارى مورد استفاده قرارگرفته كه در صورتى كه مغازه ها جداگانه بفروش برسد هزينه 

هاى شهردارى پرداخت گردد:
الف-واحد شرقى بمساحت14/64با احتساب5مترمربع نيم طبقه و14/65مترمربع زيرزمين از قرارهرمتر 

مربع 4,500,000تومان جمعا بمبلغ 65,880,000تومان
ب-واحد غربى بمساحت مترمربع 14/72مترمربع با احتساب 5متر مربع نيم طبقه و 14/73مترمربع زيرزمين 
از قرارهرمترمربع4,500,000تومــان جمعا بمبلــغ 66,285,000 تومان. ارزش كل واحد تجــارى 133,165,000 
تومان مقرر گرديد از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادستان محترم عمومى و انقالب شهرستان سبزوار 
در محل اجراى احكام مدنى دادگســترى به فروش برســد. مزايده از قيمت كارشناسى شده شروع و به كسانى كه 
باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. طالبين به خريد مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به 
اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديدشــان از امالك مذكور داده شــود. قابل ذكر اينكه مبلغ ده درصد مبلغ پيشنهادى 

نقداً و فى المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد شد. تخليه و تنظيم سند تابع مقررات جارى مى باشد.
شم آبادى- دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى سبزوار

ابالغ برگ اجرائيه
مشــخصات محكوم له: شــركت تعاونى ثامن االئمه با مديريت محمد حســين نظرى توكلى به نشــانى: گنبد-

خيابان امام خمينى جنوبى نرســيده به چهارراه شــهدا مشــخصات محكوم عليه: غيبعلى مقربى اردهايى فرزند على 
مجهــول المكان. بموجب درخواســت اجــراى حكم مربوط به شــماره بايگانــى 950988 و شــماره دادنامه مربوطه 
9609977157800218 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ دويســت ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و مبلــغ -/5/935/000 ريال بابت هزينه دادرســى و همچنين الزام او به پرداخت خســارت تاخيرتاديه ازتاريخ  
سررســيد چك 95/4/30 لغايت زمان پرداخت آن براســاس تغيير شاخص تورم اعالمى از سوى بانك مركزى وحق 
الوكاله وكيل براســاس تعرفه قانونى (كه درواحد اجراى احكام مدنى محاســبه خواهد شد) درحق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد. حكم صادره غيابى است و به خوانده ابالغ قانونى شده است.اين اجرائيه يك نوبت آگهى مى گردد 
و ده روز پس از ابالغ بموقع اجرا گذاشــته مى شــود.دراين صورت براى عمليات اجرايى ابالغ يا اخطاريه ديگرى به 
محكوم عليه الزم نيست مگراينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطالع دهد و يا ترتيبى براى 

پرداخت محكوم به بدهد.
 لطف آبادى-مسئول دفتر شعبه8 شوراى حل اختالف گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
كالسه پرونده 960202 شعبه دوم شهرى شوراى حل اختالف گنبدكاووس بدينوسيله به آقاى حسين شفيعى 
فرزند عليجان مجهول المكان اخطارميگردد.خواهان على عيدى دادخواستى به طرفيت شما به خواسته مطالبه وجه به 
شوراى دوم شهرى تقديم نموده است. پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و جرى تشريقات قانونى، 
تعيين وقت رســيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين نظربه اينكه خوانده مجهول المكان مى باشــد، لذا مستنداً به 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب دريك نوبت دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشاردرج مى گردد تا خوانده 
دردفتر شــعبه دوم شهرى شــوراى حل اختالف گنبدكاووس حاضر و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و اخطاريه را 
دريافت نموده و درجلسه دادرسى كه روز سه شنبه تاريخ 1396/08/09 ساعت 11:30 صبح تعيين شده است 

شركت نمايند. چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
بهارى طهرانى- مدير دفترشعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

فقدان سند مالكيت
آقــاى نــادر يپان غراوى فرزند محمد با ارائه دو برگ شــهادت شــهود مصدق مدعى شــده كه ســند مالكيت 
ششدانگ يكدستگاه آپارتمان مسكونى به مساحت 254/54 مترمربع به شماره ورقه مالكيت 575838 الف 94 
بــه پــالك 57505 فرعى از 1-اصلى بخش ده حــوزه ثبتى گنبد ذيل ثبت 19611 صفحــه 298 جلد 155 به نام 
نادر يپان غراوى ثبت و صادرشــده، به علت اســباب كشــى مفقود گرديده تقاضاى صدور المثنى ســند مالكيت را 
از ايــن اداره نموده و برابر ســند رهنــى 15538-1392/12/13 دفتر36 گنبد در رهن بانك مســكن در قبال 
مبلغ-/3/000/000/000 سه ميليارد ريال به مدت 12 ماه قرارگرفته و برابر نامه 1396/04/25-961081 
قاضى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف گنبد در قبال مبلغ-/150/000/000 ريال بنفع ابوطالب فرمانى و 
برابر نامه 9600135-1396/06/09 واحد اجراى اســناد رسمى اداره ثبت اسناد گنبد مازاد دوم در قبال مبلغ 
-/3/185/000/000 ريــال اصــل طلــب و 5 درصد اجرايى بابت طلب عبدالقيوم آدينــه زاده غراوى و صندوق 
دولت بازداشــت گرديده اســت. لذا برابرتبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشارآگهى مى گردد و هركس مدعى وجود سند مالكيت يا سند معامله نزد خود باشد ظرف مدت 10 
روزمدارك اعتراض را ضمن ارائه مستندات به اين اداره ارائه نمايد درغيراين صورت پس ازانقضاى مدت مذكور 

برابرمقررات اقدام خواهد شد. م-الف: 8326
سارانى -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گنبدكاووس

آگهى ابالغ وقت رسيدگى در خصوص متهم سيد يحيى حسينى لرگانى ف سيدمختار
شاكى حميد باقرپسندى شكايتى عليه سيد يحيى حسينى لرگانى داير بر تغيير و جعل پالك خودور و نگهدارى 
يك قبضه اســلحه شــكارى غيرمجاز و پنج عدد فشــنگ مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9209982010300600 شعبه اول دادگاه عمومى بخش نشتارود ثبت و وقت رسيدگى 96/9/20 ساعت 9:30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه، طبق قانون آيين دادرسى كيفرى به علت مجهول المكان بودن متهم و شكايت شاكى 
مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد 
در غير اين صورت رســيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.(( مازندران-نشتارود-خ 17 شهريور-جنب شركت بوتان 

گاز-دادگاه عمومى بخش نشتارود)).م/الف223/96
رييس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى بخش نشتارود-شهاب لهراسبى نيچكوهى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
در پرونده اجرايى 950024 له فاطمه بذرى عليه حامد نظرى داير بر مطالبه مهريه كه منتهى به توقيف مال و 
ارزيابى توسط كارشناس منتخب اين اجرا گرديد با مشخصات ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشنهادى به 
فروش مى رسد.مشخصات ملك:يك قطعه زمين فاقد سند رسمى به مساحت 300مترمربع به نشانى نشتارود-لوله 
گاز-زوار-كوچه دوم ســمت راســت كه توسط شخص ثالث به نام غالمرضا نظرآبادى تعرفه گرديده و با حدود اربعه 
شــماال به طول 12متر به كوچه 6 مترى و باقيمانده زمين غالمرضا نظرى شــرقا به طول 25متر به باغ مرتضى نظرى 
جنوبا به طول 12 متر فنس كشى است به باغ كيوى صمد حسين زاده غربا به طول 25متر به باغ كيوى مصطفى نظرى 
. در سطح ملك ساختمان موجود نمى باشد.بهاى هرمترمربع از زمين در حال حاضر 750,000 ريال و بهاى كل ملك در 
مجموع 225,000,000 ريال برآورد و مصون از اعتراض باقى مانده است.اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ 
پايه محاسبه وكسانى كه باالترين مبلغ را در زمان مزايده پيشنهاد نمايند برنده مزايده شناخته شده و مى بايست 
ده درصد قيمت پيشنهادى را نقدا و مابقى را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده تاديه نمايند.در صورت عدم تاديه 
مبلغ باقيمانده در مهلت قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.زمان مزايده:سه 

شنبه 96/7/11 ساعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى احكام مدنى دادگاه بخش نشتا .م/الف
  اجراى احكام مدنى بخش نشتا –مالزاده

آگهى ابالغ اجراييه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف به خوانده مجهول المكان 
كالسه پرونده: 2/176/93 رأى صادرشده براساس دادنامه شماره 287و557 مورخ 93/4/15و94/6/3 
خواهان:عبــاس دليرنده ف محمدحســين با وكالت مجتبى جوربنيان خوانده:ميراحمــد حيدرزاده ف حبيب-مجهول 
المكان خواسته:مطالبه وجه  خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به حوزه سوم 
شــهرى شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به 
درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى گرديد ولى خوانده در وقت رسيدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور نيافته و بر همين اساس 
شورا حكم بر محكوميت خوانده براساس دادنامه به شماره 287و557 مورخ 93/4/15و94/6/3 صادر نمود كه 
منجر به صدور اجراييه گرديد .براســاس اين حكم محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ هفتصدهزارتومان 
بابت اصل خواسته و پرداخت كليه خسارات قانونى اعم از هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 
72/1/30 لغايت اجراى حكم در  حق خواهان و پرداخت نيم عشــر دولتى در حق دولت جمهورى اســالمى ايران را 

صادر و اعالم مى نمايد .م/الف
مسئول دفترحوزه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ش بايگانى شعبه:960458 حسب كيفرخواست صادره آقاى حميدرضا دستمرد ف عليرضا فعال مجهول المكان 
به اتهام سرقت از مغازه تحت پيگرد مى باشد كه ابالغ وقت رسيدگى به دليل مجهول المكان بودن مقدور و ميسور 
نمى باشــد لذا وفق ماده 180 قانون آيين دادرســى كيفرى وقت رســيدگى 96/7/25 ساعت 10 ازطريق انتشار 
آگهى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در دادگاه شعبه 101 كيفرى دو حاضر شود .نتيجه عدم حضور سبب اتخاذ تصميم 

قانونى خواهد شد.م/الف
ولى اله اسالمى-رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد

آگهى حصر وراثت 
آقاى سيد حسين رسولى رزكنارى ف سيدرضا به شرح درخواستى كه به شماره 1/622ش ح اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان سيدرضا رسولى رزكنارى ف 
سيدعلى ش ش 241 صادره بابلسر در تاريخ 96/6/12 در شهرستان بابلسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1-صديقه عبداله پور رزكنارى ف ميرشجاع ش ش 5 ش م 4989306546 همسر 
متوفى2-ســيد حسين ش ش 37803 ش م 2060361036   3-ســيد على ش ش 17 ش م 4989694880   
4-سيد قاسم ش ش 1482 ش م 2063037302   5-سيده سكينه ش ش 10 ش م 4989941111  همگى 
رسولى رزكنارى نام پدر سيد  رضا –فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرســى كيفرى به وحيد كوششــى دخت كه در پرونده كالســه 
951129 به اتهام كالهبردارى تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 96/7/27 راس 
ســاعت 09/30 صبح با در دســت داشــتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در 

صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/1311
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه


