
11 آگهي | شنبه | 20 آبان         1396 | شماره 4608 |

   آگهــى آراءهيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شــده اســامى افرادى 
كه اســناد عادى يا رسمى آنان در هيأت مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد مورد 
رسيدگى و تأئيد قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشريه 

آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش يك بجنورد   

1-ششدانگ يكباب.         مغازه       از پالك   يك فرعى       از پالك1243          اصلى 
فوق به مساحت 43/16                   متر مربع ابتياعى آقاى/خانم محمد اسماعيل دامرودى                    
ازمحل مالكيت ثبتى    : خود متقاضى                      برابر رأى شماره 0504-96    مورخه2/
96/2                                       كالسه           722-95                هيأت : دوم                                             
2-ششــدانگ يكباب  ســاختمان     از پالك 1    فرعى از پالك 1243    اصلى فوق به 
مســاحت 46/42         متر مربع   ابتياعى آقاى فرهاد افضلى و فرزاد افضلى  هركدام در 
ســه دانگ مشاع از ششــدانگ از محل مالكيت ثبتى آقايان فرزاد و فرهاد افضلى شهرت 
هــردو افضلــى           برابــر رأى شــماره 3767-96 و3766-96   مورخــه 1396/8/8                                        

كالسه  727-1395   و743-1395                                               هيأت  اول
بخش دو بجنورد پالك  125 -اصلى  قريه عزيز

3-ششــدانگ يكباب. خانه               از پالك 1749        فرعى از پالك   125    اصلى    
فــوق بــه مســاحت     104/51                   متــر مربــع ابتياعى آقاى/خانــم.     عباس حاتمى                                      
از محــل مالكيــت ثبتــى: قربانعلــى ربانــى                                                             برابــر رأى 
شــماره 8642-95مورخه95/10/11 وراى اصالحى شماره 3272-96 مورخه96/7/1 
كالسه:296-95     هيأت:دوم                                                                                4-          ششدانگ 
يكباب منزل               از پالك 279        فرعى از پالك  125        اصلى فوق به مساحت 74/16                    
متر مربع ابتياعى آقاى/خانم  امراهللا صدفى                               از محل مالكيت ثبتى: قربان 
شافعى فرزند حسنقلى                                                             برابر رأى شماره 1396-3626   
مورخه 1396/7/29               كالسه            795-1395                هيأت      اول             

5-ششــدانگ يكبــاب   خانــه     ازپــالك 45       فرعــى از پــالك 125  اصلى فوق به 
مساحت 273/45    متر مربع            ابتياعى آقاى/خانم...  يداله حاتمى    از محل مالكيت 
ثبتــى  :گل محمــد ريحانــى            برابر رأى شــماره3826-1396  مورخه  1396/8/13                                        

كالسه                  232-1392                                  هيأت    دوم   
بخش دو بجنورد پالك  128 -اصلى   اراضى حلقه سنگ 

6-ششدانگ يكباب خانه            ازپالك 118        فرعى از پالك  128   اصلى فوق به 
مساحت 180/95       متر مربع ابتياعى آقاى/خانم  فائزه ملكشى                                                   از 
محل مالكيت ثبتى اله وردى ملكشى                                                          برابر رأى شماره 3679-

96مورخه96/8/2      كالسه      226-1396                                             هيأت : دوم
7-ششــدانگ يكبــاب  كارگاه               از پــالك 34       فرعــى از پــالك 128        اصلى 
فوق به مســاحت 270/55                   متر مربع ابتياعى آقاى/خانم      على اصغرنيســتان

ى                      از محل مالكيت ثبتى:      خود متقاضى                                                    برابر 
رأى شماره 2909-1396   مورخه 1396/6/20                                    كالسه        220-

1395                        هيأت:  دوم
بخش دو بجنورد پالك  129 -اصلى   اراضى ملكش

8-ششدانگ يكباب خانه         از پالك 24        فرعى از پالك 129      اصلى فوق به مساحت 
67/02           متر مربع ابتياعى آقاى/خانم           وحيد شكارى                                                  از 
محــل مالكيــت ثبتــى :محســن خوشــنويس                                                              برابــر رأى 
شــماره 3814-1396     مورخــه 1396/8/11                        كالســه        1394-812                   

هيأت :دوم                         
9-ششــدانگ يكبــاب منــزل               از پالك 17    فرعــى از پالك 129اصلى فوق به 
مساحت  200/26             متر مربع ابتياعى آقاى/خانم محمد حصارى               از محل مالكيت 
ثبتى : محمد على ملكشى                                                             برابر رأى شماره  1396-3720    
مورخه 1396/8/6                       كالسه    373-1395                       هيأت   اول                       

    بخش دو بجنورد پالك146 -اصلى  اراضى  باقرخان
10-ششدانگ يكباب منزل              از پالك  2        فرعى از پالك 146   اصلى فوق به 
مساحت 122/93متر مربع     ابتياعى آقاى/خانم  هادى ذوالفقارى                              از محل 
مالكيت ثبتى : يوسفعلى پور رمضان  فرزند حسينعلى                                                             برابر 
رأى شــماره  3565-1396      مورخه 1396/7/25                     كالســه      1395-669                     

هيأت   اول                        
بخش دو بجنورد پالك  155 -اصلى  اراضى كهنه كند

11-ششــدانگ يكباب منزل              از پالك......        فرعى از پالك155  اصلى فوق 
بــه مســاحت 153/50        متــر مربــع ابتياعــى آقاى/خانــم...                   گل بهــار باغچقى                            
از محل مالكيت ثبتى : غالم باغچقى فرزند حجى                                                             برابر رأى 
شماره 3434-96   مورخه 96/7/15                         كالسه  284-1394                         هيأت 

:دوم               
12-ششــدانگ يكباب صحن حياط (بشــرط تجميع باپالك1278فرعــى)   از پالك......        
فرعى از پالك 155        اصلى فوق به مساحت 11/10   متر مربع ابتياعى آقاى/خانم محمد 
محمد نيا                  از محل مالكيت ثبتى : شهردارى بجنورد                                                             برابر 
رأى شــماره 3681-96   مورخــه 96/8/2                         كالســه      1395-76                            

هيأت: دوم                  
13-ششدانگ يكباب خانه               از پالك......        فرعى از پالك 155         اصلى فوق 
به مساحت 311/72                 متر مربع ابتياعى آقاى/خانم  مهدى ميثاق                                    از 
محــل مالكيــت ثبتــى : فرهــاد باغچقــى فرزنــد محمــد                                                          برابر 
رأى شــماره 3686-1396  مورخــه 96/8/2                                          كالســه   922-

1394            هيأت  دوم                              
14-ششدانگ يكباب خانه                از پالك......        فرعى از پالك155  اصلى فوق به 
مساحت 77/70         متر مربع ابتياعى آقاى/خانم حسن رستگار مطلق                                         از 
محل مالكيت ثبتى:  ابراهيم دليريان                                                              برابر رأى شماره 
3815-1396   مورحه 1396/8/11               كالسه           868-95                              هيأت 

:دوم
15-ششدانگ يكباب منزل               از پالك        فرعى از پالك 155       اصلى فوق به 
مساحت 199/04     متر مربع ابتياعى آقاى/خانم  هاشم يزدانى پژوه                                           از 
محــل مالكيــت ثبتــى : رســتم رســتمى                                                            برابــر رأى 
شــماره  7454-1395                                كالســه   86-1395                    هيــات : دوم                             
16-ششدانگ يكباب خانه         از پالك......   فرعى از پالك 155       اصلى فوق به مساحت 
115/52         متر مربع  ابتياعى آقاى/خانم.     منصور جهان                                    از محل 

مالكيت ثبتى  : عزيزاهللا على آبادى فرزند حسن                                                             برابر 
رأى شماره 3569-1396    مورخه 1396/7/26                          كالسه       1394-943             

هيأت   اول        
17-ششدانگ يكباب انبارى        از پالك......        فرعى از پالك 155        اصلى فوق 
به مساحت  236/50           متر مربع ابتياعى آقاى/خانم ساريگل شعبان زاده                از 
محــل مالكيــت ثبتــى : عيــد محمــد ابراهيمــى                                                             برابــر رأى 
شــماره3624-1396      مورخــه 1396/7/29                       كالســه       1395-505                   

هيأت    اول                                        
18-ششدانگ يكباب ساختمان              از پالك......        فرعى از پالك 155        اصلى 
فــوق بــه مســاحت 94/93                    متــر مربع ابتياعى آقاى/خانــم...    براتعلى درتومى                    
از محل مالكيت ثبتى : حسينقلى على آبادى فرزند عباسقلى                                                              برابر 
رأى شــماره 3516-1396   مورخه 1396/7/23                         كالســه    1394-967               

هيأت        اول                         
19-ششدانگ يكباب منزل            از پالك......        فرعى از پالك 155        اصلى فوق 
به مساحت 201             متر مربع ابتياعى آقاى/خانم...    گوهر امانى                                       از 
محل مالكيت ثبتى : غالمحسين  على آبادى فرزند حسين    برابر رأى شماره1396-3521      
مورخه 1396/7/24                       كالسه   703-1391           هيأت    اول                                  

20-ششــدانگ يكباب خانه              از پالك         فرعى از پالك 155        اصلى فوق 
به مســاحت 74            متر مربع ابتياعى آقاى/خانم  ميثم حســين زاده       از محل مالكيت 
ثبتــى : علــى معصومــى فرزنــد علــى اصغــر                                                              برابــر رأى 
شــماره 3549-1396  مورخــه 1396/7/25                     كالســه          1394-573                   

هيأت    اول                    
21-ششــدانگ يكبــاب منــزل مســكونى        از پــالك......        فرعــى از پالك 155       
اصلــى فــوق بــه مســاحت 85/80              متــر مربع ابتياعــى آقاى/خانــم  زينب نودهى                                         
از محل مالكيت ثبتى: عيسى باغچقى فرزند فرج اله                                                           برابر 
رأى شــماره3559-1396         مورخه 1396/7/25                   كالســه                  689-

1395          هيأت  اول                      
22-ششدانگ يكباب ساختمان               از پالك......        فرعى از پالك 155        اصلى 
فــوق بــه مســاحت 47/89                    متــر مربــع ابتياعى آقاى/خانــم    نور صحت دهش                                         
از محــل مالكيــت ثبتــى : شــهردارى بجنــورد                                                             برابــر رأى 
شــماره 3722-1396      مورخــه 1396/8/6                           كالســه      1395-927               

هيأت     اول                       
23-ششــدانگ يكباب  منزل        از پالك......        فرعى از پالك 155  اصلى فوق به 
مساحت 199/74          متر مربع ابتياعى آقاى/خانم  على ابراهيم زاده                                   از 
محل مالكيت ثبتى : عبدالحسين على آبادى فرزند حسين                                                              برابر 
رأى شــماره 3678-1396   مورخه 1396/8/2                              كالســه             677-

1395         هيأت اول                              
24-ششدانگ يكباب ساختمان  از پالك       فرعى از پالك 155        اصلى فوق به مساحت 
201/50                 متر مربع ابتياعى آقاى/خانم حسينعلى محمدى                                             از 
محل مالكيت ثبتى : عوض باغچقى فرزند قربان                                                              برابر 
رأى شماره 3770-1396                مورخه 1396/8/8                    كالسه     1395-83                  

هيأت  اول                           
               بخش دو بجنورد پالك  163 –اصلى  اراضى پنبه زار                                                                                                   
25-ششدانگ يكباب انبارى ومحوطه متصل به آن           از پالك907      فرعى از پالك 
163 اصلى فوق به مســاحت 189                  متر مربع ابتياعى آقاى/خانم محمد محمد نيا                               
از محــل مالكيــت ثبتــى  : شــهردارى بجنــورد                                                             برابــر رأى 
شــماره  3501-96   مورخه 96/7/22                   كالســه   616-95                       هيأت  

:      د وم                  
26-ششدانگ يكباب ساختمان       از پالك 907   فرعى از پالك 163        اصلى فوق 
بــه مســاحت 168                متــر مربــع ابتياعــى آقــاى                    :        محمــد رضا جهان آرا 
ء           از محل مالكيت ثبتى:  شهردارى بجنورد                                                              برابر 
رأى شــماره 3741-1396     مورخــه 1396/8/7           كالســه                    1396-78                         

هيأت  دوم
27-ششدانگ يكباب منزل              از پالك 907        فرعى از پالك163       اصلى فوق 
به مساحت 234/86                    متر مربع ابتياعى آقاى/خانم  رضا نودهى                              از 
محل مالكيت ثبتى : شهردارى بجنورد                                                          برابر رأى شماره 
3527-1396         مورخه 1396/7/24                  كالسه      102-1391                   هيأت   

اول                        
28-ششــدانگ يكباب خانه          از پالك 907       فرعى از پالك163   اصلى فوق به 
مساحت 177/39              متر مربع ابتياعى آقاى/خانم  بابك جعفرى                                   از 
محل مالكيت ثبتى   : شهردارى بجنورد                                 برابر رأى شماره 1396-3518         
مورخه 1396/7/24                               كالسه       2727-1391        هيأت  اول                                   
29-ششدانگ يكباب خانه              از پالك 907       فرعى از پالك   163اصلى فوق به 
مساحت 166/40         متر مربع ابتياعى آقاى/خانم...    طاهره جعفرى                                               از 
محل مالكيت ثبتى :شهردارى بجنورد                                                            برابر رأى شماره 
3629-1396        مورخه      1396/7/29                       كالسه  217-1396           هيأت 

اول                                       
30-ششدانگ يكباب. ساختمان             از پالك907       فرعى از پالك 163       اصلى 
فوق به مساحت 168متر مربع ابتياعى آقاى/خانم  رمضانعلى ايزا نلو         از محل مالكيت 
ثبتى : شهردارى بجنورد                                                             برابر رأى شماره1396-3721     
مورخه 1396/8/6                       كالسه   97-1396                  هيأت      اول                         

 بخش دو بجنورد پالك  168-اصلى اراضى   اميريه 
31-ششدانگ يكباب ساختمان             از پالك......        فرعى از پالك 168       اصلى فوق 
به مساحت 180                 متر مربع ابتياعى آقاى/خانم مجتبى نورانى                                      از 
محل مالكيت ثبتى: حجت پور داور فرزند رضا                                                            برابر رأى 
شــماره 3582-1396  مورخه 1396/7/26                               كالســه         1396-105        
هيأت   اول      32-ششدانگ يكباب ساختمان             از پالك......        فرعى از پالك باقى 
مانده 168      اصلى فوق به مساحت 212/5               متر مربع ابتياعى آقاى/خانم مريم دان
ش                                      از محل مالكيت ثبتى: محمدتقى صدقى    برابر رأى شماره 3842-
96  مورخه 96/08/14                               كالسه         932-95       هيأت  دوم                             

         
بخش دو بجنورد پالك  169 -اصلى اراضى  صدر آباد 

33-ششدانگ يكباب خانه               از پالك 160        فرعى از پالك 169       اصلى فوق 

به مساحت 200/17                متر مربع ابتياعى آقاى/خانم طاهره شعبا نى                               از 
محــل مالكيــت ثبتــى: محمــد رضــا جفاكــش مقــدم                                                             برابــر 
رأى شــماره 3742-1396  مورخــه 1396/8/7                      كالســه      1392-284               

هيأت    دوم                        
34-ششدانگ يكباب منزل       از پالك 3946       فرعى از پالك 169     اصلى فوق به 
مساحت  200/16            متر مربع ابتياعى آقاى/خانم مرضيه جمالى                                        از 
محل مالكيت ثبتى: على اكبر محمدى فرزند  جان محمد      برابر رأى شماره 1396-3627      

مورخه 1396/7/29            كالسه            159-1396              هيأت اول                 
35-ششدانگ يكباب مغازه  از پالك باقى مانده 106  فرعى از پالك 169  اصلى فوق 
بــه مســاحت52/89   متر مربــع      ابتياعى آقاى/خانم...   رســول عليداديانى       از محل 
مالكيت ثبتى : على كرباسى                                                             برابر رأى شماره 1396-3519 
مورخه 1396/7/24                     كالسه               691-1395               هيأت       اول               
36- ششدانگ يكباب خانه     از پالك 171       فرعى از پالك 169        اصلى فوق به 
مساحت 198/14        متر مربع      ابتياعى آقاى/خانم.اسد اهللا رضائيان                                 از 
محل مالكيت ثبتى: اله شكور برات زاده فرزن قربانعلى                                                             برابر 
رأى شــماره 3552-1396        مورخه 1396/7/25                        كالســه          891-

1394               هيأت  اول                   
37-ششــدانگ يكبــاب ســاختمان     از پــالك 139      فرعــى از پــالك 169  اصلــى 
فــوق بــه مســاحت120/77             متــر مربع     ابتياعــى آقاى/خانــم...   نورعلى روحانى                                            
از محــل مالكيــت ثبتــى : محمــد علــى كديــور                                                             برابــر رأى 
شماره3718-1396                                     كالسه                      805-1395              هيأت    

اول
38- ششــدانگ يكبــاب منــزل      از پــالك 2884     فرعــى از پــالك 169    اصلــى 
فــوق بــه مســاحت 182/14            متــر مربــع      ابتياعــى آقاى/خانم  ســيد اســماعيل 
عفتــى    از محــل مالكيــت ثبتى: جعفــر آل ســلطان         برابر رأى شــماره 1396-3523                                                       

كالسه                     239-1396                               هيأت اول
39-ششدانگ يكباب خانه   از پالك 151      فرعى از پالك 169      اصلى فوق به مساحت 
142/46       متر مربع         ابتياعى آقاى/خانم...  فاطمه  على آبادى                                 از محل 
مالكيت ثبتى: حسن جعفرزاده                                                              برابر رأى شماره 3517-

1396                                   كالسه            531-1395                              هيأت  اول
40-ششدانگ يكباب ساختمان    از پالك 4521   فرعى از پالك 169  اصلى فوق به 
مساحت61/14          متر مربع     ابتياعى آقاى/خانم... تقى كرامتى                                                              از 
محل مالكيت ثبتى:  شخص متقاضى                                                             برابر رأى شماره3575-

1396                                  كالسه       635-1395                            هيأت   اول
41-ششدانگ يكباب خانه             از پالك 160       فرعى از پالك  169        اصلى فوق 
به مساحت 243/72                    متر مربع ابتياعى آقاى/خانم...    رمضانعلى خالقى اسفيدان        
از محل مالكيت ثبتى: امان اهللا قولو  و رسول قولو           برابر رأى شماره 1396-2936       

1396/6/21           كالسه      755-1395                        هيأت اول
42-ششــدانگ يكباب خانه           از پالك 210   فرعى از پالك 169   اصلى فوق به 
مساحت 134/71    متر مربع ابتياعى آقاى/خانم... نقى محمدى                      از محل مالكيت 
ثبتــى  :    نــور گلــدى فيــروزه                                              برابــر رأى شــماره 1396-3677     
مورخه 1396/8/2                          كالسه      833-1395                     هيأت  اول            

43-ششــدانگ يكباب خانــه    از پالك 84الى88   فرعــى از پالك169اصلى فوق به 
مساحت119/25          متر مربع       ابتياعى آقاى/خانم  جواد ايزانلو ومجيد ايزانلو و حامد 
ايزانلو و احســان ايزانلو  هر كدام در يك دانگ ونيم مشــاع از ششــدانگ                       از 
محل مالكيت ثبتى: آقايان عباسعلى مسترشدى   و قربان يزدان پناه و براتعلى يزدان پناه                                                            
برابــر رأى شــماره 3535-1396 و 3538-1396   و3540-1396   و 1396-3541  
مورخه 1396/7/25                                         كالســه       257-1392 و 258-1392  و 

259-1392  و 868-1394                                        هيأت   اول
بخش دو بجنورد پالك  172 -اصلى اراضى   ميان النگ

44-ششدانگ يكباب خانه                از پالك 1045       فرعى از پالك 172       اصلى 
فــوق بــه مســاحت 199/05                    متــر مربــع ابتياعى آقاى/خانــم.  مهدى كچرانلوى                                        
از محل مالكيت ثبتى  رمضانعلى محمدى                                                            برابر رأى شماره 
2666-96 مورخه 96/6/4                             كالســه   128-1395                        هيأت  

دوم                       
بخش دو بجنورد پالك  173 -اصلى اراضى   معصوم زاده 

45-ششدانگ يكباب ساختمان                از پالك 16      فرعى از پالك  173       اصلى 
فوق به مساحت  135/90            متر مربع ابتياعى آقاى/خانم مجيد فرهادى                       از 
محل مالكيت ثبتى : مير عليجان حسينى معصوم                                                              برابر 
رأى شــماره 3682-96   مورخــه 96/8/2                          كالســه      1395-684                     

هيأت   دوم
                      

46-ششدانگ يكباب منزل              از پالك 1723        فرعى از پالك 173        اصلى 
فــوق بــه مســاحت 329/34                    متــر مربــع ابتياعــى آقاى/خانــم    حوا نيســتا نى                              
از محل مالكيت ثبتى : خود متقاضى                                                             برابر رأى شماره 
3746-1396  مورحه 1396/8/7              كالسه                792-1395                         هيأت: 

دوم
47-ششدانگ يكباب مغازه               ازپالك   3         فرعى از پالك 173        اصلى فوق 
به مساحت 19/23                    متر مربع ابتياعى آقاى/خانم   سيد جعفر حسينى معصوم    از 
محل مالكيت ثبتى: فاطمه بيگم حسينى معصوم فرزند مير على      برابر رأى شماره 3717-
1396       مورخــه 1396/8/6                  كالســه       793-1395                         هيــأت    

اول    
           لذا بدين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم 
شده ابالغ مى گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد ازتاريخ انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ 
الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ 
نمايند معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهند 
در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست 
بــه دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند خواهد نمود ضمناً 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشار نوبت اول:1396/08/20   

   تاريخ انتشار نوبت دوم:1396/09/05                        
 عليخان نادرى    رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد   

آگهى دعوت افراز
چون خانم ليال كلبعلى فرزند حيدر احدى از مالكين مشاعى پالك 1/991- اصلى واقع در بخش 2 - سيستان 
شهرســتان زابل طبق درخواست شــماره 10197- ز مورخ 96/8/4 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك مرقوم با 
اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز 
خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق 
ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســاير مالكين مشاع و كسانيكه حق و 
حقوقــى در ايــن ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز شــنبه مورخه 
96/8/27 در ايــن اداره و يــا در محــل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و نظــارت آنان عمل افراز 
برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشار: شنبه 

96/8/20- م الف/1815
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى مثيم ميرزايى فرزند محمدرضا احدى از مالكين مشــاعى پالك 1/702- اصلى واقع در بخش 2 - 
سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شــماره 10119- ز مورخ 96/8/8 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك 
مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى 
افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب 
طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه 
حــق و حقوقــى در اين ملك دارنــد و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز شــنبه 
مورخه 96/9/4 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز 
برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشار: شنبه 

96/8/20- م الف/1804
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى حسينعلى آبافت از مالكين مشاعى پالك 2576 فرعى از 1- اصلى واقع در بخش 2- سيستان شهر 
زابل طبق درخواست شماره 10109 مورخ 96/8/8 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك مرقوم با استناد به قانون 
افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته 
كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ساير مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا 
تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 1396/8/27 در اين اداره حضور 
بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام 

عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه مورخ 1396/8/20- م الف/1806
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديد حدود ششــدانگ اعيان يك باب منزل پــالك 18528 فرعى از يك- اصلــى واقع در بخش دو 
سيستان خيابان هيرمند 54 جنب بانك صادرات مورد تقاضاى حميد ترنج اصل كه تاكنون به عمل نيامده است لذا 
بر حسب تقاضاى كتبى نامبرده تحديد حدود در روز شنبه 96/9/11 در ساعت 8 صبح محل شروع و به عمل خواهد 
آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين و مستدعى ثبت پالك فوق ميرساند تا در روز تعيين شده در محل اداره ثبت حضور 
به هم رســانند در صورتيكه مستدعى ثبت پالك فوق و با نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد حدود بر 
طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت سى روز پذيرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده قانونى 
تعييــن تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب ســال 1373- اعتراض به تقاضــاى ثبت و تحديد حدود موضوع 
مــاده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توســط معترض ظرف مــدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم 
دادخواست بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و رسيد 

دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه 96/8/20- م الف/1810
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششدانگ يك باب منزل پالك 3807 فرعى از 2- اصلى واقع در بخش دو سيستان جاده 
بنجار روبرو صدا و ســيما مورد تقاضاى نظر پنجه كوبى كه تاكنون به عمل نيامده اســت لذا بر حسب تقاضاى كتبى 
نامبرده تحديد حدود در روز شــنبه 96/9/11 در ســاعت 8 صبح محل شروع و به عمل خواهد آمد بدينوسيله به 
اطالع مجاورين و مستدعى ثبت پالك فوق ميرساند تا در روز تعيين شده در محل اداره ثبت حضور به هم رسانند در 
صورتيكه مستدعى ثبت پالك فوق و با نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد حدود بر طبق اظهار مجاورين 
برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديدى ظرف مدت سى روز پذيرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده قانونى تعيين تكليف پرونده 
هاى معترضى ثبتى مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت 
مى بايد توسط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح 
قضائى صورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و رسيد دريافت دارد واال حق او 

ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه 96/8/20- م الف/1801
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى حامد خوگانى فرزند ناصر احدى از مالكين مشاعى پالك 6076 فرعى از يك- اصلى واقع در بخش 
2 - سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شــماره 10172- ز مورخ 96/8/8 تقاضاى افراز سهمى خود را از 
پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل 
تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا 
مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ساير مالكين مشاع و كسانيكه 
حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 
96/8/27 در ايــن اداره و يــا در محــل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و نظــارت آنان عمل افراز 
برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشار: شنبه 

96/8/20- م الف/1823
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى ايرج ميرشــاهى فرزند  عباس احدى از مالكين مشــاعى پالك 1135/ يك- اصلى واقع در بخش 
2 - سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 10215- ز مورخ 96/8/9 تقاضاى افراز سهمى خود را 
از پــالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از ايــن اداره نموده و در 
ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد 
لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســاير مالكين مشاع و 
كســانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز 
شنبه مورخه 96/9/4 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل 
افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشار: 

شنبه 96/8/20- م الف/1820
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى احضار 
در اجــراى ماده 115 قانون آيين دادرســى كيفــرى متهم فرهاد داوود آبادى فراهانــى به اتهام كالهبردارى 
رايانه اى از حساب آقاى على اكبر باقرى از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت يك ماه مهلت داريد جهت دفاع از اتهام 
مطروحه خويش در شــعبه بيســت و يكم داديارى دادســراى عمومى و انقالب كرمانشــاه واقع در كوچه ثبت حاضر 

شويد. م الف/839
داديار شعبه بيست و يكم دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه 

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم شــهربانو گرم ذرئى داراى شناسنامه شــماره 1630 به شرح 
دادخواســت به كالســه 96112017 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين گرم درئى 
به شناسنامه شــماره 39569 در تاريخ 1337/5/22 اقامتگاه دائمى 
خــود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت مرحوم منحصر اســت به: 
1- فاطمــه ايوبى فرزند علــى ش ش 813 متولد 1304/1/1 صادره 
از شميران همسر متوفى 2- شهربانو گرم ذرئى فرزند حسين ش ش 
1630 متولد 1326/3/10 صادره از شــميران دختر متوفى . اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/96/8054
رئيس شعبه 7 شوراى حل اختالف كرج

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى احمد على غالمى داراى شناســنامه شماره 50 بشرح دادخواســت به كالسه 96/ش274/5 از اين شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محسن غالمى به شماره شناسنامه 99 در تاريخ 
1396/8/6 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمد على غالمى 
ش ش 50 صادره از دماوند پدر متوفى 2- زهرا شــير محمدى به ش ش 6 صادره از دماوند مادر متوفى 3- فائزه 
غالمى ش ش 0430228414 صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/4674
رئيس شعبه پنجم شوراى حل اختالف رودهن

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمود غالمرضايى بشماره شناسنامه 193 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 960568 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى منصور غالمرضايى 
به شماره شناسنامه 3616 در تاريخ 1396/7/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى محمود غالمرضايى فرزند منصور به ش ش 193 صادره از دماوند پسر متوفى 2- آقاى مسعود 
غالمرضايى فرزند منصور به ش ش 193 صادره از دماوند پسر متوفى 3- آقاى مهدى غالمرضايى فرزند منصور به 
ش ش 186 صــادره از دماونــد پســر متوفى 4- خانم بهجت غالمرضايى فرزند منصور بــه ش ش 0430173921 
صــادره از دماونــد دختر متوفى5- خانم ليال غالمرضايى فرزند منصور به ش ش 209 صادره از دماوند دختر متوفى 
6- خانم عشــرت آقا رفيعى فرزند حســين به ش ش 112 صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد 
او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/4672
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانــم پروين لك كوزه بر به شــماره شناســنامه 1435 شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه 
درخواست به شماره كالسه 1900/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان محمدرضا صفائى 
به شــماره شناســنامه 276 در تاريخ 1396/7/22 درگذشته اســت و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- دريا صفائى 
فرزنــد محمد رضا ش ش 304 متولــد 1354 صادره از تهران دختر متوفى 2- بيتا صفائى فرزند محمدرضا ش ش 
581 متولد 1357 صادره از قلهك شــميران دختر متوفى 3- پروين لك كوزه بر فرزند احمد ش ش 1435 متولد 
1331 صادره از تهران همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت نوبت آگهى 
مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به 

شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/4675
رئيس شوراى حل اختالف شهر كيالن

آگهى مزايده مال غير منقول (اسناد رهنى) كالسه 9300057
ششــدانگ يك دستگاه آپارتمان در طبقه سوم شرقى به مساحت 77/50 مترمربع قطعه هفت تفكيكى است 
كه 3/70 مترمربع آن بالكن بوده به پالك 4306 فرعى مفروز از پالك 1015 فرعى واقع در شهر دماوند حوزه ثبتى 
دماوند محدود به حدود شماال به طول 7/12 متر ديواريست به پالك 938 فرعى شرقا اول در دو قسمت كه قسمت 
دوم جنوبى اســت به طول هاى 3 متر و 1/30 متر ديواريســت به پالك 1017 فرعى دوم جمعا به طول 11/60 متر 
ديواريست به پالك 1017 و 1018 فرعى جنوبا به طول 8 متر بالكن است به فضاى حياط مشاعى غربا در دو قسمت 
كه قسمت دوم جنوبى است به طول هاى 4/09 متر و 1/10 متر درب و ديواريست به راه پله مشاعى دوم ديواريست 
مشترك به طول 12/12 متر به آپارتمان كه ذيل ثبت 4339 دفتر 60 صفحه 392 به شماره چاپى 0425701 بنام 
محسن شريف خطيبى صادر گرديده است و برابر سند رهنى 38248-1389/4/10 دفترخانه 12 دماوند به زهرا 
شــريف خطيبى انتقال قطعى داده است و برابر سند رهنى 38249-89/4/10 دفترخانه 12 دماوند در رهن بانك 
مسكن شعبه دماوند قرار گرفته كه بعلت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت شماره 9300057 شده است 
و برابر نظريه مورخ 1394/8/24 كارشــناس رســمى دادگســترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از ملك 
فوق واقع اســت در دماوند ميدان قدس جنب گرمابه خصوصى محله چالكا روبروى پالك 96 طبقه سوم ملك مذكور 
به مســاحت حدود 77/50 مترمربع مســكونى كه در طبقه سوم يك مجموعه ساختمان 8 واحدى واقع است اسكلت 
ســاختمان فلزى و ســقف ها تيرچه و بلوك است نماى ساختمان سنگ از نوع متوسط و پنجره ها فلزى است كف سالن 
با سراميك كيفيت متوسط فرش شده و ديوارها سفيد كارى و نقاشى گرديده آپارتمان داراى سالن نشيمن يك اطاق 
خواب و حمام و آشپزخانه است كه ديوار حمام و آشپزخانه كاشى كارى و كف آن با سراميك فرش شده است آشپزخانه 
داراى كابينت فلزى است بدنه و كف پله با سنگ چينى متوسط پوشش شده و درب ها چوبى با چهار چوب فلزى است 
مجموعه فاقد پاركينگ و انبارى ميباشد كيفيت ساختمان در حد متوسط منطقه و قدمت آن در حدود 12 سال است 
كولر آبى براى سرمايش و بخارى گازى براى گرمايش در آپارتمان نصب است آپارتمان داراى آب و گاز و تلفن و برق 
اختصاصى ميباشــد و به مبلغ 1300000000 ريال (معادل يكصد و سى ميليون تومان) ارزيابى شده است و جهت 
وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالســه فوق الذكر در روز يكشــنبه مورخ 1396/09/05 از ســاعت 9 الى 12 ظهر 
در اداره ثبت اســناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شــهيد بهشــتى جنب سينما پرستو اداره ثبت 
اسناد و امالك دماوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 1300000000 ريال يك ميليارد و سيصد 
ميليون ريال شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى نقداً فروخته مى شود شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد 
است و فروش كال نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده 
در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين 
شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از 
حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره 
معلوم نشــده به عهده برنده مزايده اســت و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهاى دارائى و شهردارى و 
... خواهد بود ضمنا برابر نامه وارده 139605001090000391 بستانكار فاقد بيمه مى باشد. تاريخ انتشار آگهى 

1396/8/20م الف/4673
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابــر رأى شــماره 139660322001000121 مورخ 96/7/22 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زاهدان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى امير حمزه رحمت زهى فرزند شاه نظر بشماره شناسنامه 1023 صادره از خاش در 
ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 20/26 مترمربع قسمتى از پالك 3469 – اصلى واقع در بخش يك بلوچستان 
شهر زاهدان راهرو و بازارچه منشعبه از خيابان جامى خريدارى از مالك رسمى آقاى رستم رحمت زهى 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 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 شــد.تاريخ انتشار نوبت اول شــنبه 1396/8/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 

1396/9/5- م الف/2589
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى احمد گودرزى با تسليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده شماره 4320 مورخ 96/8/9 دفتر اسناد 
رسمى شماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 1 فرعى باقيمانده از 466 اصلى باقيمانده 
واقع در بخش يك بروجرد ذيل ثبت 3244 صفحه 70 دفتر 26 به سند شماره 552386 بنام مشاراليه ثبت و سند 
مالكيت صادر و تسليم گرديده است و بموجب سند وصيت 8499 مورخ 92/5/31 دفتر 7 بروجرد ثلث از مورد 
ثبت به خانم ناهيد دارابى وصيت شده كه بعلت جابجائى مفقود گرديده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 
120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود 
ســند مالكيت نزد خود ميباشــد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين اداره تسليم 
نمايد در غيراينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد. 

آدرس ملك: خيابان شهيد مجتبى رضائى كوچه شهيد دارايى زاده پالك 232- تاريخ انتشار: 96/8/20
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

دادنامه
پرونده كالســه 9609988370700291 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان كنگاور تصميم نهايى 
شــماره 9609978370700626- خواهان: آقاى محســن رحمتى تركاشــوند فرزند نور مراد به نشــانى اســتان 
كرمانشــاه شهرســتان كنگاور شهر كنگاور خ مصطفى خمينى كوى حكمت پ 16- خواندگان: 1- آقاى مسلم رحمتى 
فرزند رضا 2- آقاى محمد گدارى همگى به نشــانى ، خواســته: الزام به فك پالك خودرو (راى دادگاه) در خصوص 
دادخواســت آقاى محســن رحمتى تركاشوند فرزند نور مراد به طرفيت آقايان 1- محمد گدارى فرزند على داد 2- 
مســلم رحمتى دلير فرزند رضا به خواسته فك پالك خودرو پيكان وانت به شماره انتظامى 152ص32- ايران 29 
به انضمام هزينه هاى دادرسى نظر به اينكه حسب استعالم به عمل آمده از پليس راهور پالك مذكور به نام خوانده 
رديف دوم ثبت گرديده است و اينكه پالك خودرو و جزء الينفك خودرو بوده و چنانچه خواهان بخواهد پالك مذكور 
را فك نمايد بايســتى بدوا الزام خواندگان را به تنظيم ســند رسمى بخواهد لذا دعواى مذكور بدين گونه كه طرح 
گرديده قابليت اســتماع نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آيين دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعواى خواهان 
به شرح فوق صادر و اعالم مى گردد اين راى ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاههاى تجديدنظر 

استان كرمانشاه مى باشد. م الف/7/531
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كنگاور

آگهى مزايده اموال غير منقول نوبت اول
در پرونده كالسه 960145 اجراى احكام مدنى شعبه اول حقوقى كنگاور محكوم عليه حجت اله سلطان آبادى 
بــه موجب دادنامه صادره شــعبه اول حقوقى محكومند به پرداخت مبلــغ 292/330/000 ريال و در حق محكوم 
لــه رضا رحمتى و مبلغ 14/616/000 ريال بابت نيم عشــر دولتــى در حق دولت با توجه به معرفى يك باب منزل 
مســكونى واقع در روستاى آران به مســاحت 135 متر به ارزش كل به ارزش 600/750/000 ريال كه به دليل 
عدم سهل البيع بودن ملك با تقاضاى محكوم عليه به قيمت پايه نصف مبلغ فوق از سوى محكوم عليه بابت تسويه 
ديون خود به شرح فوق و قيمت پايه مورد ارزيابى در اجراى مواد 114و118و132و139 قانون اجراى احكام مدنى 
به شــرح ذيل مبادرت به صدور آگهى مزايده و قيمتى كه مزايده از آن شــروع مى شــود به شرح ذيل نموده است. 
تاريخ و محل مزايده در اجراى مواد 1و115و117و119 قانون اجراى احكام مدنى تاريخ 96/9/13 ساعت 11 صبح 
در اجراى احكام دادگســترى اعالم مى گردد بديهى اســت اموال مورد مزايده به كسى تعلق مى گيرد كه بيشترين 
قيمت را پيشنهاد داده باشد قيمت بايد با توجه به كارشناسى اموال فوق بيش از 300/375/000 ريال باشد در 
ضمن متقاضيان شركت در مزايده مى توانند ظرف مدت پنج روز قبل از تاريخ مزايده از اموال بازديد نمايند برنده 

مزايده بايد 10 درصد بها را فى المجلس و مابقى را ظرف مدت يك ماه پرداخت نمايد. م الف/7/533
مدير اجراى احكام شعبه اول حقوقى كنگاور

دادنامه
پرونده كالســه 9609989504100040 شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان خاش تصميم نهايى شماره 
9609979504100071- خواهان: آقاى نادر حسين زهى زمانى فرزند عبداهللا به نشانى سيستان و بلوچستان 
خــاش جمهــورى كوچه حافظ 5- خواندگان: 1- آقاى عليرضا رهنمافرد فرزند رضا قلى به نشــانى مشــهد ســه راه 
كاشانى 9 تقاطع 3-71 -2- آقاى جواد فيروزى راد فرزند احمد به نشانى زاهدان خ مدنى 12 ميالن اول 3- آقاى 
محمدرفيع يار محمد زهى رودگزى فرزند آشور به نشانى خاش خ سعدى 19- خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو 
، به تاريخ 1396/8/13 در وقت فوق العاده شوراى حل اختالف حوزه يك بتصدى امضا كننده ى ذيل جلسه تشكيل 
و پرونده كالســه 9609989504100040 تحت نظر قرار دارد كه پس از بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم 
رسيدگى را ا عالم و با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى 
شــورا) در خصوص دادخواست آقاى نادر حســين زهى زمانى فرزند عبداله بطرفيت آقايان 1- عليرضا رهنمافرد 
(قزلســفلو) فرزند رضا قلى 2- جواد فيروزى راد فرزند احمد 3- محمد رفيع يار محمدزهى رودگزى فرزند آشور 
بخواسته الزام خواندگان به تنظيم و انتقال سند خودرو پژو 405 مدل 84 به شماره شهربانى 965د68- ايران 85 
شورا با بررسى اوراق پرونده و استعالم از پليس راهور و اداره ى آگاهى و مالحظه قولنامه پيوست و استماع خواهان 
و شهادت شهود و اينكه خواندگان عليرغم آگهى ابالغ وقت رسيدگى از طريق روزنامه در وقت رسيدگى حاضر نشده 
و اليحه دفاعى ارسال ننموده اند عليهذا شورا دعوى خواهان را مصون از تعرض و محمول به صحت دانسته از طرفى 
خواندگان رديف دوم و ســوم چون مداركى به اســم نامبردگان نمى باشد فاقد صحت دانسته و خوانده رديف اول 
عليرضا رهنما فرد (قزلسفلو ) فرزند رضا قلى را به استناد مواد 220 و 362 قانون مدنى به تنظيم و انتقال سند 
مالكيت خودرو پژو 405 مدل 84 به شــماره شــهربانى 965د68- ايران 85 در حق خواهان محكوم مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــورا سپس ظرف بيست روز پس از 

ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى خاش مى باشد. م الف/518
قاضى شوراى حل اختالف حوزه يك خاش

دادنامه
پرونده كالســه 9509988322601444 شعبه 106 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (106 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره ، شكات: 1- آقاى حميدرضا گراوندى فرزند على به نشانى كرمانشاه كرمانشاه ده مجنون كوى 
سنگ معدن پ 2- 2- آقاى مسلم رستمى سرتپه فرزند محمد به نشانى كرمانشاه كرمانشاه ده مجنون كوى جنب 
مدرسه نقش بندى پ 10- متهم: آقاى بهنام خانقايى فر فرزندجهانشاه به نشانى متوارى ، اتهام: سرقت تعزيرى از 
منزل ، دادگاه با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل 
اصدار راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى بهنام خانقاهى فر مبنى بر سرقت تعزيرى موضوع شكايت 
حميدرضا گراوندى مقدارى طال به ارزش هفتصد هزار تومان و آقاى مسلم رستمى سرتپه يك ميليون تومان وجه 
نقد نظر به شكايت شكات و با توجه به گزارش مرجع انتظامى و ساير قرائن و امارات از جمله اظهارات خواهر متهم و 
فرارى بودن وى ارتكاب بزه انتساب محرز است مستندا به ماده 661و667 قانون تعزيرات به يكسال حبس تعزيرى 
و 10 ضربه شالق و رد عين يا مثل يا قيمت اموال مسروقه به شكات محكوم ميگردد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين شعبه و پس از آن ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى 

در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه است. م الف/1643
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

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

برابر راى شــماره 139660301059001786/92/354 مــورخ 96/06/28 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى اسالمشهر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم سكينه قاسم زاده بنفشه درق فرزند روشن به شماره شناسنامه 11248 صادره از اردبيل 
به شماره ملى 1461323193 نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 39/55 مترمربع به 
پالك 22633 فرعى از 46 اصلى مفروز و مجزى شــده در قســمتى از پالك 82 فرعى از اصلى مذكور واقع در قريه 
موســى آباد بخش 12 تهران خريدارى از مالكيت رســمى عزيز رهرو نيكجه 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 داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اســناد و امالك اسالمشــهر تســليم نموده و پس از اخذ رســيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل نمايند بديهى 
است در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول اعتراض و يا عدم گواهى تقديم دادخواست طبق مقررات سند 
مالكيت متقاضى صادر خواهد شــد. م الف/1462- تاريخ انتشــار نوبت اول 1396/8/20- تاريخ انتشــار نوبت 

دوم: 1396/9/5
رئيس ثبت اسناد و امالك اسالمشهر – سادات حسينى

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

برابر راى شــماره 139660301059001788/92/356 مــورخ 96/06/28 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى اسالمشهر تصرفات مالكانه 
بالمعــارض متقاضــى خانــم حميده عســكرى فرزند ابوطالب به شــماره شناســنامه 9 صادره از قم به شــماره ملى 
0385667531 نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 38/64 مترمربع به پالك 22634 
فرعى از 46 اصلى مفروز و مجزى شده در قسمتى از پالك 82 فرعى از اصلى مذكور واقع در قريه موسى آباد بخش 
12 تهران خريدارى از مالكين رسمى عزيز رهرو نيگجه 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 
داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
اسالمشهر تسليم نموده و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل نمايند بديهى است در صورت انقضاء 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض و يا عدم گواهى تقديم دادخواســت طبق مقررات سند مالكيت متقاضى صادر 

خواهد شد. م الف/1464- تاريخ انتشار نوبت اول 1396/8/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/9/5
رئيس ثبت اسناد و امالك اسالمشهر – سادات حسينى

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم آذر گدارى داراى شناســنامه شــماره 114 بشــرح دادخواســت به كالســه 1/722/96 از اين دادگاه 
درخواســت گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان حديقه عابدى بشناســنامه 7 در تاريخ 
1396/1/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- آذر گدارى 
فرزند محمد حســين ش ش 114 دختر متوفى 2- عبدالحســين گدارى فرزند محمد حســين ش ش 7345 پسر 
متوفى 3- پروانه گدارى فرزند محمد حسين ش ش 9060 دختر متوفى 4- گلى گدارى فرزند محمد حسين ش ش 
6838 دختر متوفى، طبق اظهارات خواهان متوفى ورثه ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/7/536
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كنگاور

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم
كالســه پرونده:96/ح364/1، وقت رسيدگى:96/9/27 ســاعت 15 ، خواهان:وحيد برجى ، خوانده: سجاد 
پورزينال اوغانى مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه يك مبلغ 100/000/000 ريال به انضمام هزينه دادرسى و 
خسارت تاخير در تاديه ، خواهان دادخواستى تسليم حوزه 1 حقوقى مجتمع شوراهاى حل اختالف چهاردانگه نموده 
اســت كه پس از ثبت وقت رســيدگى بنا به دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در روزنامه رسمى جمهورى اسالمى ايران و يا 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 و نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت نمايد و در وقت باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند كه در صورت حضور در مدت معين دادخواست فوق 

ابالغ شده محسوب خواهد شد. م الف/1965
رئيس حوزه يكم حقوقى مجتمع شوراهاى حل اختالف چهاردانگه

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونده:602/4/96- وقت رسيدگى: در روز شنبه مورخ 96/10/23 ساعت 10/30 صبح حوزه 4 
، خواهان: خســرو هراتى ، خوانده: فرهاد بوترابى ، خواســته: مطالبه وجه چك– خواهان دادخواستى تسليم دادگاه 
هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/30006
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسيدگى
بدينوسيله به آقاى احمد اسالمجو كه فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى مهران كريمى دادخواستى به 
خواسته مطالبه به طرفيت شما به شوراى حل اختالف شهر ياسوج ارائه و به كالسه 960569 ثبت و براى روز مورخ 
96/9/28 ساعت 9 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار محلى درج 
مى گردد تا شما به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى بتوانيد قبل از رسيدگى به دفتر اين شورا در سردار 
جنگل شمالى ياسوج مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد در صورت عدم حضور غيابا رسيدگى بعمل خواهد آمد آگهى بعدى در صورت 

نياز فقط يكنوبت خواهد بود.
دبير شعبه 3 شوراى حل اختالف شهر ياسوج

آگهى مزايده اموال غير منقول نوبت اول
در پرونده كالسه 95/515 الف م اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف كنگاور محكوم عليه مهدى صفر آبادى 
فرزند حاتم كنگاور خ امام پاساژ المهدى لباس فروشى آقاى صفرآبادى به موجب دادنامه 12 در تاريخ 95/1/28 
صادره از شعبه چهار شوراى حل اختالف كنگاور محكوم است به پرداخت دو ميليون و ششصد و هفده هزار و سيصد 
و پنجاه و پنج تومان در حق محكوم له آقاى عليرضا زنديه ، كنگاور ، خ امام پاساژ امام رضا موبايل فروشى و مبلغ صد 
هزار تومان هزار تومان نيم عشر در حق  دولت كه محكوم له اقدام به توقيف پوشاك ذيل نموده است. مشخصات 
پوشاك: 1- كاپشن بادى مردانه تعداد 4 عدد هر دانه اى 50 هزار تومان 2- سوى شرت مردانه تعداد 9 عدد هر 
دانه اى 35 هزار تومان 3- كاپشن مخمل مردانه تعداد 3 عدد هر دانه اى 70 هزار تومان 4- شلوار لى بچه گانه 
تعداد 25 عدد هر دانه اى 21 هزار تومان 5- كاپشن بادى رنگى مردانه تعداد 4 عدد هر دانه اى 50 هزار تومان 
كه قيمت آنها به ارزش كلى يك ميليون و چهارصد و پنجاه هزار تومان تمام مى باشد كه قيمت پايه 1/450/000 
تومان مى باشد در اجراى مواد 114 و 118 و 137 و 139 قانون اجراى احكام مدنى به شرح ذيل مبادرت به صدور 
آگهى مزايده و قيمتى كه مزايده از آن شــروع مى شــود به شــرح ذيل نموده اســت تاريخ و محل مزايده در اجراى 
مواد 1و115و117و119 قانون اجراى احكام مدنى تاريخ 96/9/20 ساعت 11 صبح در اجراى احكام شوراى حل 
اختالف دادگسترى كنگاور اعالم مى گردد بديهى است اموال مورد مزايده به كسى تعلق مى گيرد كه بيشترين قيمت 
را پيشــنهاد داده باشد قيمت بايد با توجه به كارشناســى اموال فوق بيش از 1/450/000 تومان باشد در ضمن 
متقاضيان شركت در مزايده مى توانند ظرف مدت پنج روز قابل از تاريخ مزايده از اموال بازديد نمايند برنده مزايده 

بايد 10 درصد بها را فى المجلس و مابقى را ظرف مدت يك ماه پرداخت نمايد. م الف/7/532
مسئول اجراى احكام شوراى حل اختالف كنگاور

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد رضا راشكى فرزند غالمعلى داراى شناسنامه شماره 662 صادره از 
زاهدان به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 9609985500200376 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمعلى راشــكى فرزند شاه پسند بشناسنامه 
1666 صادره از زابل در تاريخ 1396/8/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- متقاضى با مشخصات فوق فرزند متوفى 2- معصومه راشكى كمك فرزند عباس 
به ش ش 1619 صادره از زابل همسر متوفى 3- سجاد راشكى فرزند غالمعلى به ش ش 3610638540 
فرزنــد متوفى 4- ام البنين راشــكى فرزند غالمعلى به ش ش 1812 صــادره از زاهدان فرزند متوفى 5- 
مهدى راشــكى فرزند غالمعلى به ش ش 1107 صادره از زاهدان فرزند متوفى 6- فرشــته راشكى فرزند 
غالمعلى به ش ش 568 صادره از زاهدان فرزند متوفى 7- سميه راشكى فرزند غالمعلى به ش ش 8528 
صــادره از زاهــدان فرزند متوفى 8- جواد راشــكى فرزنــد غالمعلى بــه ش ش 3610171758 صادره از 
زاهدان والغير ، 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 مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/2650
 قاضى شوراى حل اختالف شماره يك زاهدان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المكان 1- سيد محمد على موسوى 
فر 2- الهام سادات موسوى فر 3- شهال گل بخش 

خواهان ها زينب قرائى و غيره دادخواستى به طرفيت خواندگان الهام السادات موسوى و غيره به خواسته 
اعالم انفساخ وكالت نامه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982210200424 
شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/9/20 
ســاعت 10/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خواندگان و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى 
مى گردد تا خواندگان مجهول المكان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/4677
 مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
پرونده كالســه 96/ش416/2- خواهان: ندا ســتوده فر ، خوانده: رامين فرزين ، خواسته: پرداخت 

نفقه ، تاريخ حضور: سه شنبه 96/9/21 ساعت 16/00 عصر. م الف/4676
مدير دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف رودهن

آگهى ابالغ نظريه كارشناس و اظهار هر مطلبى نفيا و اثباتا به خانم زينب رستمى فرزند سيروس 
خواهــان آقاى ميالد محمدى دادخواســتى به طرفيت خوانده خانم زينب رســتمى فرزند ســيروس به 
خواسته طالق از جانب زوج مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988310700533 
شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه ثبت كه حسب دستور دادگاه به علت مجهول المكان بودن خوانده 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 

آگهى به دفتر دادگاه جهت مالحظه نظريه كارشناس و اظهار هر مطلبى نفيا و اثباتا مراجعه نمايد. 
مدير دفتر شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
در پرونده كالســه 9609988315200170 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه 
آقايان 1- محمد منتى 2- مهدى منتى 3- ســياوش منتى موجب شــكايت سلطانمراد مرادى و غيره به اتهام 
مشاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى و توهين و فحاشى و تخريب تحت تعقيب قرار دارند با توجه به معلوم 
نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آئين دادرسى 
كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى و متهمين ظرف مهلت يكماه احضار مى شــود پس از 

انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد. م الف/846
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

متن آگهى
در پرونده كالســه 9609988315200240 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه 
آقايان 1- على فروغى 2- معين كوالئى موجب شكايت محمدرضا بابايى به اتهام هر كدام حمل يك قبضه كلت 
كمرى غير مجاز فحاشــى ايراد صدمه بدنى عمدى قدرت نمايى با ســالح ســرد و گرم اخالل در نظم عمومى از 
طريق تيراندازى تحت تعقيب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه 
و عدم دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
آگهى و متهم ظرف مهلت يكماه احضار مى شود پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد. 

م الف/845
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

آگهى احضار متهم
نظر به اينكه آقاى بهروز جوادى طومار آغاج فرزند فيض اله به اتهام كالهبردارى ، پيرامون شكايت شاكى 
پرونده به نام خانم نسترن اسكندرى فرزند سليم در پرونده كالسه ى 9609988315900381 ش ب 8 به 
شماره بايگانى 96413ب8 تحت تعقيب كيفرى مى باشد و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
ايشــان ممكن نبوده لذا در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1392/12/04 به نامبرده 
اعالم مى گردد تا ظرف يك ماه از تاريخ نشر اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى خود در اين شعبه حاضر در 

غير اينصورت پس از انقضاى مهلت قانونى تصميم مقتضى اتخاذ مى گردد. م الف/841
بازپرس شعبه هشتم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كرمانشاه

آگهى احضار متهم
متهم ميثم خدادادى (مشهور به شهرام ) فرزند ابراهيم متهم به ارتكاب 53 فقره انواع سرقت از جمله 
ســرقت تعزيرى مشــدد سه شرط و سرقت مسلحانه و مقرون به آزار در حوزه هاى قضايى اسالم آباد غرب و 
حميل كه تحت تعقيب اين مرجع مى باشد به علت مجهول المكان بودن متهم و به تجويز ماده 174 قانون آيين 
دادرسى كيفرى مصوب سال 1392 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 با در دست داشتن اصل و كپى كارت ملى جهت احراز هويت 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعلم نشانى كامل خود از  اتهام انتسابى دفاع نمايد در غير اينصورت ابالغ قانونى 

محسوب و تصميم قانونى اتخاذ ميگردد. م الف/1648
دادرس على البدل دادگاه عمومى (حقوقى) بخش حميل

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائــم به آقاى / خانم مهدى موســوى برده كش 
فرزند محى الدين

خواهــان / آقاى مهراهللا ريگى خالص فرزند شــكرك دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقاى مهدى موســوى 
برده كش به خواســته الزام به تنظيم ســند رسمى خودرو مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609985501600298 شــوراى حل اختالف شــماره 16 مجتمع مركزى شــوراى حل اختالف شهرستان زاهدان 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1396/9/27 ســاعت 10/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيرالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در شورا 

حاضر گردد. م الف/2649
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف 
شهرستان زاهدان


