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 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به منيژه دانيال مفرد خواهان آقاى 
محمود فائقى با وكالت محمد صادق رادمنش و اسماعيل افشاريان فر دادخواستى به 
طرفيت خوانده منيژه دانيال مفرد به خواسته تجديدنظر خواهى مطرح كه به اين شعبه 
دادگاه عمومى  پرونده كالسه 9609982168500329 شعبه 85  به شماره  و  ارجاع 
حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/9/27 
ساعت 11/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
  110/104759                     منشى دادگاه حقوقى شعبه 85 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران 

 دادنامه  پرونده كالسه 9609980002500146 شعبه 101 دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع قضايى عدالت تهران تصميم نهايى شماره 9609970002500569  خواهان: 
آقاى محمد حسين فقيهى رضائى فرزند على با وكالت آقاى كامبيز تيمورى فرزند محمدعلى  
خوانده: آقاى هوشنگ دشتى نورد فرزند بمانعلى خواسته ها: 1- تامين خواسته 2- 
مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه وجه چك 4- مطالبه خسارت تاخير تاديه  دادگاه با 
اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح زير انشا راى مى نمايد: راى 
دادگاه در رابطه با دادخواست آقاى كامبيز تيمورى به وكالت از آقاى محمدحسين فقيهى 
رضائى فرزند على به طرفيت آقاى هوشنگ دشتى نورد فرزند بمانعلى به خواسته مطالبه 
ميزان  به  مورخ 1393/11/28  به شماره 1503/456544/56  فقره چك  يك  وجه 
250/000/000 ريال عهده بانك ملت شعبه شيراز جنوبى و خسارات دادرسى و تاخير 
تاديه با عنايت به محتويات پرونده، عدم حضور خوانده محترم جهت رد ادعاى خواهان، 
اصل استصحاب بقاى دين و مديونيت صادر كننده نسبت به دارنده آن ادعاى خواهان 
را وارد و ثابت تشخيص و به استناد مواد 3 و 10 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 
مجمع تشخيص  استفساريه  و  قانون صدور چك  ماده 2  و  مدنى  دادرسى  آئين  قانون 
مصلحت نظام حكم محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 250/000/000 ريال به عنوان 
اصل خواسته مندرج در چك، مبلغ 8/260/000 ريال به عنوان هزينه دادرسى، حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه بر اساس شاخص اعالمى بانك 
مركزى ايران از تاريخ سررسيد لغايت اجراى كامل دادنامه در حق خواهان محكوم مى 
نمايد در خصوص خواسته خواهان مبنى بر تامين خواسته وجه مندرج در چك با عنايت به 
شرايط مندرج در آن و تعيين خسارت احتمالى از سوى دادگاه نظر به اينكه وكيل محترم 
خواهان جهت پرداخت خسارت احتمالى اقدامى به عمل نياورده است وفق ماده 108 و 
125 قانون آئين دادرسى مدنى قرار رد تامين خواسته صادر گرديده راى صادره غيابى 
و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و سپس قابل تجديدنظر خواهى است و 

قرار رد تامين قطعى است. 
  110/104758                   رئيس شعبه 101 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

دادگاه عمومى حقوقى  پرونده كالسه 9609980002500453 شعبه 101  دادنامه   
مجتمع قضايى عدالت تهران تصميم نهايى شماره 9609970002500962  خواهان: 
آقاى حسين معينى فرزند محمد با وكالت آقاى على عرب فشافويه فرزند ناصر و خانم 
ساره جعفر يزدى فرزند نعمت اله  خوانده: آقاى اكبر معينى فرزند محمد  خواسته ها: 
دادرسى  مطالبه خسارت  موقت 3-  دستور  ملك 2-  رسمى  تنظيم سند  به  الزام   -1
4- تسليم مبيع (تحويل مورد معامله) مالى غير منقول  دادگاه با اعالم ختم رسيدگى 
انشا راى مى نمايد راى دادگاه در خصوص  با استعانت از خداوند متعال به شرح زير 
دادخواست آقاى على عرب فشافويه به وكالت از حسين معينى فرزند محمد به طرفيت 
اكبر معينى فرزند محمد به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى 6 دانگ يك باب آپارتمان 
مسكونى به پالك ثبتى 44206 فرعى از 116 اصلى قطعه اول تفكيكى احداثى و مفروز 
و مجزى شده از شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 200 مترمربع قطعه 139 تفكيكى 
به پالك 11884 فرعى از 116 اصلى مفروز از پالك 568 فرعى از اصلى مذكور، تسليم 
مبيع به مشخصات مارالذكر و دستور موقت مبنى بر منع نقل و انتقال پالك ثبتى مذكور و 
مطالبه خسارات دادرسى به شرح دادخواست تقديمى و مستند به مبايعه نامه فى مابين 
خواهان و خوانده به شماره 11037 مورخ 87/11/26 و سند وكالت تنظيمى به شماره 
3025 سال 89 دفترخانه 519 تهران كه به لحاظ عدم حضور خوانده محترم در جلسه 
رسيدگى مصون از هرگونه تعرض و ايرادى مانده است كه با رعايت اصل صحت قرار 
دادها قابليت توجه و تمسك دارد ايضا نظر به پاسخ استعالم ثبتى به شماره 13619 
مورخ 1396/6/6 اين دادگاه ادعاى خواهان را وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد 
10 و 219 و 220 و 223 و 1284 قانون مدنى و 198 و 519 و 319 و 325 قانون 
آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به تنظيم سند رسمى و تحويل يك واحد 
آپارتمان و ملحقات آن به مشخصات مارالذكر و پرداخت مبلغ 4/494/800 ريال به 
عنوان هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر مى نمايد 
اما رد خصوص تقاضاى دستور موقت نظر به اينكه خسارت احتمالى تعيين شده از سوى 
دادگاه توديع نگرديده است قرار رد درخواست صادر مى گردد راى صادره در بخش 
نخست ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين محكمه و سپس در همه ابعاد 

آن قابل تجديدنظر خواهى مى باشد. 
 110/104757                       رئيس شعبه 101 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به مهدى شاه محمدى فرزند امجد خواهان 
فرشيد  رائيكا-  تجارت  توسعه  شركت  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستى  تجارت  بانك 
هوشمند فرد- مهدى شاه محمدى- على شاه محمدى به خواسته مطالبه خسارات مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 9609980226700475 شعبه 7 دادگاه عمومى 
حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/9/28 
ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
  110/104765                     منشى دادگاه حقوقى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به سهيل ربى فر- محمدرضا محمدى 
محمدرضا  فر-  ربى  سهيل  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستى  محمدى  فروغ  خواهان 
محمدى به خواسته اعتراض به عمليات اجرايى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   155 شعبه   9609980232000545 كالسه  پرونده 
قضايى شهيد محالتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/13 ساعت 10/00 
به  مدنى  دادرسى  آئين  قانون  ماده 73  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين 
از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
  110/104764                     منشى دادگاه حقوقى شعبه 155 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به محمد احمدزاده فرزند محمدمهدى 
خواهان آواد موالئى- انشااله جمالى كنده دادخواستى به طرفيت خواندگان محمد احمد 
زاده- بل صنعت دلتا شركت به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980231300553 شعبه 148 
دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
ماده 73  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  كه حسب  تعيين  1396/10/4 ساعت 10/00 
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه 
استماع  و  مقرر فوق جهت رسيدگى  در وقت  و  دريافت  را  و ضمائم  دادخواست  ثانى 

شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد. 
  110/104763                     منشى دادگاه حقوقى شعبه 148 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران 

 خواهان عيسى ميرزاپور تربه دادخواستى به طرفيت خواندگان بانك پاسارگاد- منيره 
عربلو به خواسته دستور موقت- ابطال سند رسمى (موضوع سند ملك است) مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 960216 شعبه 151 دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/9/26 ساعت 
10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
  110/104762                     دادگاه حقوقى شعبه 151 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران 

 اجراييه شماره پرونده: 9509980213600370  محكوم له: سيد محمد تقى سيد على 
خانى فرزند سيد مظاهر  محكوم عليه: محمد شكارى عبدالرحمن لوئى فرزند حكم على- 
سيامك محمدبيگى فرزند غالمرضا  محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه 
به شماره دادنامه 9509970213600797 و دادنامه شماره 9509970221801493 
و دادنامه واخواهى شماره 9609970221800404 هر دو صادره از شعبه 18 دادگاه 
تجديد نظر استان تهران محكوم عليهم محكوم اند به اقدام در جهت اجراى دادنامه صادره 
از مرجع تجديد نظر و ابطال سند رسمى انتقال شماره 151061 مورخ 1393/4/9 تنظيمى 
فيمابين نسبت به پالك ثبتى مورد تنازع وفق دادنامه و همچنين پرداخت هزينه دادرسى در 
حق محكوم له و نيز پرداخت مبلغ جريمه نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت كه در زمان 

اجراى حكم توسط واحد اجرا محاسبه و اخذ خواهد شد. 
شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير                      110/104761  
تهران مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   185

فرزند  رمضانى  پرويز  آقايان  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
محمدحسين و محمد قنبرى قمصرى فرزند حسنعلى خواهان آقاى سيد مجيد قادرى به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609982190200011 شعبه 1027 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى شهيد قدوسى 
تهران (1027 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 96/10/30 ساعت 11/00 
به  مدنى  دادرسى  آئين  قانون  ماده 73  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين 
علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
  110/104760                     منشى شعبه 1027 دادگاه كيفرى 2 مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران 

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب على برزگر مالك / مالكين ســه دانگ سهم مشاع از ششدانگ مشاع پالك ثبتى 
71/178 واقع در قريه جيالرد به نشــانى كوچه شهيد كاظمى كوچه صنوبر موضوع سند / اسناد مالكيت شماره به 
شــماره ثبتى 4314 صادره به تاريخ 1319/12/5 متقاضى تعيين بســتر و حريم / رودخانه / مســيل /نهر - در 
داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، 
تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين 
مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به امور آب 
دماوند به نشانى گيالوند اداره امور آب منابع آب دماوند مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى 
ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند) نبوده و بســتر و حريم اعالمى 
براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/4660- تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/10- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 96/8/20
اداره امور آب تهران – دماوند

ابالغ وقت رسيدگى
خواهان بانك رفاه كارگران دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى على يزدى و غيره به خواسته مطالبه طلب مبلغ 
-/74/000/000 ريال تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان گنبدكاووس نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان گنبدكاووس واقع دراستان گلستان-شهرستان گنبدكاووس-خيابان امام خمينى 
جنوبى–جنب فرماندارى–كد پســتى: 4971436386- تلفن:01733334641الــى 01733334645-پورتال 
دادگسترى كل استان گلستان:http://dadgolestan,ir ارجاع و به كالسه 9609981799000506 شماره بايگانى 
960512 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن روز شــنبه تاريخ 96/10/02 ســاعت 10:30 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب درامورمدنى و دســتوردادگاه مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس 
از نشــرآگهى و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقررفوق جهت رسيدگى حاضر گردد. ضمناً خواندگان موظف است با مراجعه به دفاتر خدمات 
قضايى يا واحدهاى قضايى نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا(سامانه ابالغ الكترونيك)و دريافت حساب كاربرى اقدام 

كند.
 آل حيدر-مدير شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان گنبدكاووس

متن آگهى
به اســتناد پرونده كالســه 9609989504800022 شعبه اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان خاش 
محكوم عليه آقاى محمد حنيف جنگى فيروز آبادى فرزند حسين محكوم هستند به پرداخت مبلغ 200/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/650/000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق محكوم له آقاى شاه پسند براهوئى 
كنگورى فرزند فقير  و حق االجراى دولتى به مبلغ 10/000/000 ريال در حق دولت ، كه محكوم له جهت استيفاى 
حقــوق خــود بدوا تقاضاى توقيــف و مزايده ملك به پالك ثبتــى 741 فرعى از 674 اصلى بخــش 04 ناحيه 00 به 
مســاحت (300) مترمربع واقع در خاش ، خيابان فردوســى در دفتر بازداشــتى توقيف گرديده و پس از تشريفات 
قانونى و ارجاع به كارشــناس دادگسترى ارزش كل ملك موردنظر مبلغ 2/160/000/000 ريال و ارزش منزل و 
يك درب دكان 24 مترمربعى مبلغ 810/000/000 ريال ارزيابى شده است اين اجرا پس از طى مراحل قانونى و 
عدم پرداخت محكوم به توسط محكوم عليه قصد دارد در روز شنبه مورخه 1396/9/18 ساعت 10 صبح با حضور 
نماينده محترم دادستان و همچنين محكوم لها و محكوم عليه در محل دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى خاش از 
طريق مزايده عمومى اموال توقيفى محكوم عليه به قيمت پايه كارشناسى به فروش برساند طالبين و خريداران مى 
توانند همه روزه تا يك هفته قبل از زمان مزايده از مال مورد مزايده با هماهنگى اين اجرا بازديد و در زمان مزايده 
حضورا شــركت نمايند بديهى هســت ملك مورد مزايده به كســى فروخته خواهد شد كه باالترين مبلغ را پيشنهاد 
نمايد و خريدار مى بايســت مبلغ 10 درصدى پيشــنهاد مزايده را فى المجلس به حســاب سپرده دادگسترى خاش 
نزد بانك ملى مركزى خاش واريز نمايد و مابقى را ظرف مدت يكماه بحساب سپرده دادگسترى خاش واريز و فيش 
آن را تحويــل اين اجرا نمايد و پس از تائيد مزايده توســط دادگاه محترم صادر كننده حكم تقاضاى انتقال مالكيت 
ملك ها را مى نمايد و در صورت عدم تائيد مزايده توسط دادگاه مبلغ ده درصد واريز به خريدار مسترد خواهد شد 
و در صورتى كه خريدار مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر بحســاب ســپرده واريز ننمايد و يا اعالم انصراف نمايد 
مبلغ ده درصد پيشنهادى خريدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خريدار حق هيچگونه اعتراضى را نخواهد داشت 
تشريفات مزايده با رعايت مواد 113 به بعد قانون اجراى احكام مدنى و ماده 129 اجرا خواهد شد به استناد ماده 
131 قانــون اجراى احكام مدنى در صورت نبــود خريدار طلبكار نيز مى تواند در قبال طلب خود ملك مورد مزايده 

را قبول نمايد. م الف/502
رئيس اجراى احكام مدنى خاش

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى بهاءالدين شهنوازى به استناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد رسمى 
شماره 45 خاش رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يك باب منزل پالك 413 فرعى از 1856 – اصلى 
واقع در قطعه يك از بخش چهار بلوچستان شهر خاش مورد ثبت 17620 صفحه 376 دفتر جلد 141- امالك به علت 
اسباب كشى مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده است كه  در رهن بازداشت نمى باشد لذا 
مراتب باستناد 120- آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملك مرقوم يا وجود معامله سند مالكيت مذكور نزد خود مى باشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار 
گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض سند ارائه نشود نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار 96/8/20- م الف/499
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابــر رأى شــماره 139660322002004970-1396/6/21 هيــات اول موضــوع 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 / خانم قاســم شــيبك فرزند خان جان بشماره شناســنامه 0 صادره از زابل در ششدانگ 
يك باب خانه به مســاحت 179/75 مترمربع پالك 322 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو سيســتان خيابان شهيد 
باقرى جنوبى خريدارى از مالك رســمى خانم فاطمه صغرى جعفريان 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 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 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. م الف/1813– تاريخ انتشار نوبت اول: شــنبه 96/8/20 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: يكشنبه 96/9/5
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139660322002003265-96/4/31 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 / خانم ناصر كريم سنچولى فرزند عليرضا بشماره شناسنامه 631 صادره از زابل در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 151 مترمربع پالك 719 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو سيستان خيابان پاسداران ، پاسداران 
29 خريدارى از مالك رسمى آقاى اميرمير محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه محلى 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 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/1811– 

تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 96/8/20 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/9/5
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / اينجانبان محمد صادق معين صدر مالك / مالكين دو سهم مشاع از ششدانگ 
مشــاع پالك ثبتى 34 فرعى از 64 اصلى واقع در قريه دشــتمزار به نشانى دشتمزار موضوع سند / اسناد مالكيت 
شماره 2/733179 به شماره ثبتى 22130 صادره به تاريخ 1353/8/2 متقاضى تعيين بستر و حريم / رودخانه 
/ مســيل /نهر عمومى در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس 
ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى 
باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ 
انتشــار آگهى به امور آب دماوند به نشــانى گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى باشگاه وليعصر مراجعه نمايند. 
بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور آب 
-) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/4659- تاريخ انتشار نوبت 

اول:96/8/10- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/8/20
اداره امور آب تهران – دماوند

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

برابر رأى شماره 139660322002004826-96/6/15 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 / خانم غالم رضا نذرى پنجكى فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 2269 صادره از بنجار در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 227 مترمربع پالك 368 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو سيستان كوچه هفتم منشعبه 
از خيابــان امام خمينى  خريدارى از مالك رســمى آقاى كاظم لطيفى محرز گرديده اســت. لــذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار 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 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. م الف/1803– تاريخ انتشار نوبت اول: شــنبه 96/8/20 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: يكشنبه 96/9/5
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139660322002002775-96/4/13 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 / خانم نورالدين بزى فرزند محمد بشــماره شناســنامه 353 صادره از هيرمند در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 275/45 مترمربع پالك 5770 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو سيستان كوچه 16 مترى پشت 
ارشاد خريدارى از مالك رسمى آقاى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه كثيراالنتشار 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. م الف/1793– 

تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 96/8/20 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/9/5
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139660322002004979 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 
/ خانم يعقوب معينى زاده فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 4 صادره از زابل در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
212/75 مترمربع پالك 250 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو سيســتان كوچه منشــعبه از خيابان واليت جنوبى 
خريدارى از مالك رسمى آقاى براتعلى چيت بند محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار 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. م 

الف/1785– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 96/8/20 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/9/5
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139660322002003767-96/5/17 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 / خانم زهرا بارخداى ريگى فرزند رســتم بشــماره شناسنامه 1821 صادره از در ششدانگ يك باب 
خانه به مســاحت 350 مترمربع پالك 166 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو سيســتان محله كنگ مزار خريدارى 
از مالك رسمى خانم بارخداى ريگى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه كثيراالنتشار 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. م الف/1787– 

تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 96/8/20 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/9/5
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى / عليرضا رحيمى فرزند حســين احدى از مالكين مشاعى پالك 1250- اصلى واقع در بخش يك - 
سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شــماره 10153- ز مورخ 96/8/8 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك 
مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى 
افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترســى 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 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 انتشــار: شنبه 

96/8/20- م الف/1819
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون خانم فريبا شــهركى نســب فرزند نواب احدى از مالكين مشاعى پالك 3/81- اصلى واقع در بخش 5 - 
سيســتان شهرستان زهك طبق درخواست شماره 10155- ز مورخ 96/8/9 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك 
مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى 
افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشاعى 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 مشــاع و كسانيكه 
حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز دوشــنبه 
مورخه 96/9/6 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 انتشــار: شنبه 

96/8/20- م الف/1816
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى مفقودى
اينجانب عليرضا موسائى مالك خودرو سوارى پژو 405 مدل 1392 به شماره انتظامى 835ب79- ايران 94 
با شماره شاسى NAAM01CA2DH400272 و شماره موتور 124K0139842 به علت فقدان اسناد فروش و 
برگ سبز تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودروى مذكور 
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اى شركت ايران خودرو واقع در اصفهان خيابان ارتش كوچه آرش مراجعه 

نمايد بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. يزد

رونوشت حصر وراثت 
خانوم عصمت شــوقى يولقون آقاج به شــماره شناســنامه 6_294015647مطابق دادخواســت تقديمى به 
كالســه پرونده96_4_615ازاين شــعبه درخواســت گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شــادروان 
سيدعباس موسوى يولقون آقاج به شماره شناسنامه80درتاربخ1396/8/8اقامتگاه دائمى خودبدرودزندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:عصمت شوثى يولقون آقاج شماره شناسنامه6:_29401547صادره 
:تكاب نسبت بامتوفى:مادرمتوفى مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست  مزبور را 
باســتناد ماده 361 قانون امورحسبى دريك نوبت اگهى مى نمايدتاهركس اعتراضى داردوياوصيتنامه اى ازمتوفى 

نزداوباشدازتاريخ نشرآگهى مدت يكماه به اين شعبه تقديم داردواالگواهى مربوط صادرخواهدشد.ف/28
 رئيس شعبه چهارم شوراى حل اختالف بهارستان

حصروراثت
آقاى محمد سعادت امينى داراى شناسنامه شماره 2020442851 به شرح دادخواست به كالسه 3/960677 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فاطمه ابراهيم زاده بزى به 
شناســنامه 244 درتاريــخ 96/08/05 دراقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته وورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراســت به:1-اسمعيل سعادت امينى فرزند على ش-ش 230 صادره زابل همسر متوفى 2-موسى اردونى 
فرزند حسين ش-ش 16 صادره گنبد پسرمتوفى 3-محمد سعادت امينى فرزند اسمعيل ش ش 2020442851 
محل صدور گنبد پسر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوررا يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد  

واال گواهى صادر خواهد شد.
 كاظمى-رئيس شعبه سوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
نظربه دســتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مصوب 
1390/9/20 و برابر رأى شماره 139560310010006983-95/6/16 هيأت موضوع ماده يك قانون مستقر 
در واحد ثبتى شهرستان بهشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى رحمت رياحى ف جان بابا نسبت به سه دانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 99/34 مترمربع قسمتى از پالك 5 فرعى از 18 اصلى واقع  در اراضى 
نقاش محله بخش 17 ثبت بهشهر مع الواسطه از مالك رسمى غالمرضا فرقانى  محرز گرديده است ، لذا به موجب 
ماده 3 قانون مذكور و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى /
كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده 
اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواســت به اداره ثبت اســناد محل تحويل 
دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اســت و در صورتى كه اعتراض در مهلت 
قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .تاريخ انتشار نوبت اول 

96/8/20 نوبت دوم96/9/4مى باشد.م/الف96/20/5981
رييس اداره ثبت اسناد و امالك بهشهر-  نبى اله خواجه وندى كياسرى

برگ استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنى 
موضوع آيين نامه اصالح تبصره 1 ماده 130آيين نامه قانون ثبت، كسانى كه اطالع كامل دارند سند مالكيت 
شش دانگ پالك 2608 فرعى از 47 اصلى واقع در بخش 10 ثبت محمودآباد ملكى داريوش اكبرى كه در صفحه 
101 دفتر 154 ذيل ثبت 33955 امالك طى شماره 33955 به ثبت رسيده و به علت جابه جايى مفقود گرديده و با 
جستجوى كامل پيدا نشده اطالع خود را در اين مورد به منظور اخذ سند مالكيت المثنى از اداره ثبت اسناد و امالك 
ذيال اعالم فرمايند.آدرس دقيق ملك:محمودآباد خ معلم باران يك كوچه شــهيد ابوالفضلى پ 14 ** ((شهود)):1-
عباس ربيعى ف ذبيح اله ش ش 52 صادره محمودآباد شــغل كاســب ســاكن محمودآباد 2-موسى نعمتى ف نعمت 
اله ش ش 528 شــغل صياد ســاكن محمودآباد –توســكامحله 3-غالمعلى اكبرى ف ذبيح اله ش ش 453 صادره 
محمودآباد شــغل آزاد ســاكن محمودآبــاد خ آيت اله بروجردى پ16 صحت مراتب فــوق و امضاى نامبردگان باال را 

تصديق و تاييد مى نماييم.م/الف
دفترخانه رسمى شماره 121 محمودآباد-مجتبى رجبى

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى 
خواهان شــركت گاز مازندران به مديريت عاملى مهندس محســن عرب مقصودى به طرفيت مهرداد كيانى و 
معصومه روحانى و مژگان و ميترا و مريم و محمد همگى كيانى كه خوانده مژگان كيانى مجهول المكان مى باشد حسب 
دستور دادگاه طبق ماده 73 ق آ د م مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى درج و آگهى مى شود 
كه خوانده ظرف يك هفته جهت ابالغ نظريه كارشناسى در شعبه پنجم حقوقى بهشهر جهت مالحظه نظريه كارشناس 

حضور به هم رساند واالّ دادگاه اقدام قانونى معمول خواهد داشت.م/الف96/20/6027
تصادفى-مدير دفتر شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى بهشهر

دادنامه
پرونده:9509981227300597 دادنامــه:9609971227300650 رأى دادگاه:راجع به ادعاى خواهان 
مرتضى قزوينى پور ف ابوالقاســم با وكالت محســن احسانى به طرفيت1-ايرج گنجه ف حاج تقى2-بابك كريمى ف 
على3-عباس چاالكى ف آقاجان به خواسته اثبات مالكيت مشاعى نسبت به سه دانگ از شش دانگ يك قطعه زمين 
به مساحت 255مترمربع واقع در محمودآباد خيابان امام كوى گلستان شرقى و تقاضاى تقسيم قدرالسهم و تحويل 
آن و در صورت عدم قابليت تقســيم د ســتور فروش آن با اين توضيح كه وكيل خواهان اشــعار داشته موكل طبق 
فروشــنامه مورخ 95/8/17 يك قطعه زمين مســكونى را به صورت مشــاع از بابك كريمى ابتياع و ايشان نيز طبق 
فروشنامه 92/2/14 از ايرج گنجه و مشاراليه نيز از عباس چاالكى خريدارى نموده باتوجه به اين كه ملك موصوف 
مسكونى بوده و به دليل داشتن شريك مشاعى فروشنده قادر به تحويل و تقسيم آن به موكل نيست لذا صدورحك 
مبه شرح ستون خواسته مورد استدعاست.دادگاه با مداقه در اوراق و محتويات پرونده بدوا جهت احراز موقعيت 
عرصه ملك و تطبيق آن با فروشــنامه ابرازى و نيز احراز ســابقه ثبتى احتمالى آن و اين كه در صورت عدم وجود 
سابقه ثبتى قابليت تقسيم وجود دارد يا خير؟ موضوع را به كارشناسى ارجاع كه كارشناس منتخب طى وارده شماره 
1307-951 مورخ 95/12/15 نظريه خود را به اين شرح به شعبه اعالم نموده است(رقبه مورد نزاع فاقد سابقه 
ثبتى خاص بوده و تابع مالكيت نسق زارعانه كشاورزان مى باشد كه به  تدريج تبديل به خشكه و منطقه مسكونى 
شــده و توســط كشــاورزان طى فروشــنامه عادى نقل وانتقال مى گردد و به علت طول كم دسترسى به كوچه قابل 
تقسيم و افراز نمى باشد.) نظريه مزبور در فرجه قانونى از تعرض اطراف دعوى مصون باقى مانده ،دادگاه باتوجه به 
اقتضاى عقد بيع و تمليكى بودن آن ك مالكيت مبيع به خريدار منتقل مى گردد و خواندگان در قبال دعوى مطروحه 
دفاعى معمول نداشــته و نيز توجها به نظريه كارشناســى با احراز وقوع عقد بيع صحيح وانتقال مالكيت مبيع مورد 
معامله ادعاى خواهان را محمول به صحت تشخيص و مستندا به مواد 338و362 قانون مدنى حكم به اثبات مالكيت 
مشاعى خواهان نسبت به سه دانگ قطعه زمين موضوع فروشنامه عادى مورخ 95/8/17 صادر و با التفات به اين 
كه رقبه موصوف قابليت افراز ندارد مستندا به ماده 589 قانون مدنى و ماده 317 از قانون امور حسبى حكم به 
فــروش آن صادر و اعالم مى گردد.رأى صادره نســبت به خوانــدگان عباس چاالكى و بابك كريمى غيابى و در مهلت 
بيســت رو از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه سپس در مهلت بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 
تجديدنظر مازندران و نسبت به خوانده ايرج گنجى حضورى و در مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در 

محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-ثقفى

متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / اينجانبان مجتبى طاهرى مالك / مالكين سه سهم مشاع از ششدانگ مشاع 
پالك ثبتى 3410 فرعى از 71 اصلى واقع در قريه جيالرد به نشانى ك شهيد مصطفى طاهرى موضوع سند / 
اسناد مالكيت شماره 542128 سرى ب به شماره ثبت 49824 صادره به تاريخ 1373/6/9 متقاضى تعيين 
بستر و حريم / رودخانه / مسيل /نهر - در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور 
آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور 
آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت 
خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشــار آگهى به امور آب دماوند به نشــانى بلوار آيت اله خامنه اى روبروى 
باشگاه وليعصر مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات 
شركت آب منطقه اى تهران (امور آب -) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه 

مى باشد. م الف/4663- تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/10- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/8/20
اداره امور آب تهران – دماوند

 آگهى ابالغ وقت دادرسى عبدالناصر عيدانى
كالســه پرونــده:950196ح2 وقت رســيدگى:96/9/26 خواهــان: اداره امــوال وامالك غــرب مازندران 
خوانده:عبدالناصر عيدانى فعال مجهول المكان خواســته:ابطال ســند رسمى –دســتور موقت خواهان دادخواستى 
تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى رامسر 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 ازتاريخ نشر 
آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند. چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود 

فقط يك نوبت منتشر شده و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
دفتر دوم شوراى حل اختالف رامسر

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونــده : 5/516/96 وقت رســيدگى:96/9/29 ســاعت 9 خواهان:مهدى نــادم كچايى ف قربان 
خوانده:مجهول المكان خواسته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف آمل ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى 
حضور به هم رساند. چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد 

بود.م/الف
مسئول دفتر شعبه پنجم شهرى شوراى حل اختالف آمل

دادنامه
پرونده:9609981996100548 دادنامه:9609971996100904 خواهان:بهزاد بهرام زاد ف رستم با 
وكالت آتنا عظيمى جويبارى ف على خواندگان:1-رضا پوراصغر2-مجتبى عبدى3-تقى مومنى4-على اصغر قهرمانى 
گتاب5-داود نيازى6-مرتضى اكبريان7-بهزاد محمديان8-صادق شــهريار گتاب9-مهرداد مهديان10-فيض اله 
نژاد غالم سرخى11-جعفر نيازى12-يعقوب رحيم زاده ركنى13-حسين قاسم نتاج14-قنبرعلى قاسم نتاج15-
محسن پوراصغر16-يعقوب نيازى اوريمى17-اسماعيل مومنى18-كرمت رجب نيا19-مهدى نيازى اوريمى20-
عباس نبى زاده21-مهدى عبدى22-ناصر ميرآقايى23-حسن نبى زاده24-رحمان رحيم زاده25-مهدى شهريارى 
گتاب26-اسفنديار پوراصغر27-على اصغر نيازى28-حسين نژاد غالم سرخى29-سيديوسف شفيعى30-جواد 
پورحاجى31-محمد مومنى32-على پورشعبان33-رضا مهديان همگى به نشانى كياكال جاده بهنمير روستاى پايين 
 B دسته34-حمزه على تقى زاده با وكالت شيرزاد نبى پور ف عيسى به نشانى تهران ميدان هروى برج هروى بلوك
واحد 502   35-قنبرعلى بابايى ف محمد به نشانى مشهد مقدس قاسم آباد بلوار انديشه 52 آژانس شكوفه فعال 
مجهول المكان خواسته ها:1-مطالب اجرت المثل اموال2-خلع يد3-اثبات مالكيت(مالى غيرمنقول) رأى دادگاه:در 
اين پرونده بهرام بهرام زاده با وكالت اوليه شاهين مصلحى جويبارى و آتنا عظيمى جويبارى دعوى به خواسته اثبات 
مالكيت تنفيذ مبيع نسبت به يك قطعه زمين خشكه زارى به مساحت 4200 مترمربع واقع در كياكال جاده بهنمير2-
خلع يد خواندگان رديف دوم تا سى و چهارم نسبت به آن3-مطالبه اجرت المثل ايام تصرف با جلب نظريه كارشناس 
رسمى دادگسترى به انضمام هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل به طرفيت1-قنبرعلى بابايى2-رحمان رحيم زاده3-
كرامت رجب نيا4-قنبر على قاسم نتاج5-مهدى عبدى6-رضا مهديان7-جعفر نيازى8-يعقوب رحيم زاده ركنى9-
مهرداد مهديان10-داود نيازى11-على اصغر نيازى12-بهزاد محمديان13-ناصر ميرآقايى14-حسين نژاد غالم 
ســرخى15-مرتضى اكبريان16-مهدى شهريار گتاب17-عباس نبى زاده18-اسفنديار پوراصغر19-سيديوسف 
شــفيعى20-تقى مومنى21-يعقوب نيازى22-محمد يونسى23-محسن پوراصغر24-حسين قاسم نتاج25-على 
پور شــعبان26-بهروز نيازى اوريمى27-على اصغر قهرمانى گتاب28-مجتبى عبدى29-حسن نبى زاده30-رضا 
پور اصغر 31-حمزه على تقى زاده32-اسماعيل مومنى33-صادق شهريار گتاب34-جواد پورحاجى35-فيض اله 
نژادغالم ســرخى مطرح نموده اســت عمده و خالصه ادعاى خواهان آن اســت كه به موجب تصوير مبايعه نامه عادى 
مورخ 89/4/2 مبادرت به خريد يك قطعه زمين زراعى از خوانده رديف اول به ترتيب ايادى قبلى اقدام نموده ولى 
خواندگان رديف دوم الى سى و پنجم من الغير حق آن را تصاحب لذا به شرح دادخواست و ضمائم تقديمى تقاضى 
صدور حكم شايسته را دارد در مقابل خواندگان دعوى غير از شيرزاد نبى پور در جلسه دادگاه با وصف ابالغ صورت 
گرفته حاضر نشده اند و عذرى اعالم نكرده اند و اليحه اى نيز تقديم نكرده اند دادگاه باتوجه به مفاد دادخواست 
و ضمائم تقديمى خواهان هم چنين شرح اظهارات بعدى خواهان و وكالى مدافع وى در دادگاه و مستندات تقديمى 
هم چنين باتوجه به تصاوير مستند ارائه شده از جانب خواهان دادگاه راجع به دعوى اثبات مالكيت باتوجه به اين كه 
اوال به موجب دادنامه شماره 1400-77/11/29 عرصه مورد نزاع متعلق به رقيه محمدزاده بوده كه دعوى سببى 
اثبات مالكيت ضرورتا بايستى به طرفيت ايادى مابعد وى طرح گردد حال آن كه خواهان اين قاعده را رعايت ننموده 
و از طرف ديگر به موجب رأى وحدت رويه شماره 8/310/672 هيأت عمومى ديوان الى كشور خلع يد فرع بر اثبات 
مالكيت مى باشد ثانيا بنا بر اقرار صريح خوهان در جلسه 96/5/29 اين دادگاه  خواندگان دعوى تصرفى در عرصه 
مورد نزاع ندارند بلكه عرصه مذكور به عنوان زمين ورزشى توسط عموم مردم مورد استفاده قرار مى گيرد ثالثا بنا 
بر محتويات پرونده عرصه مورد نزاع از جانب رقيه محمدزاده براى استفاده عمومى به اهالى محل واگذار گرديده و 
حتى عالوه بر قرارداد واگذارى كه به امضاى رقيه محمدزاده رسيده ذيل استشهاديه محلى كه داللت بر اين موضوع 
دارد مجددا تصديق نموده اســت از اين رو باتوجه به اين كه منشــاء اوليه ماليت زمين ناشــى از سهم االرث رقيه 
محمدزاده برمى گردد و اين موضوع مورد قبول خواهان پرونده با توجه به اسناد و مدارك پيوستى خصوصا دادنامه 
ارائه شــده از جانب وى هم چنين فروش نامه اوليه 1333/9/3 مى باشــد هرچند اين فروش نامه فاقد امضاى 
خريدار بوده و اقدم حســينعلى بوداغى در انتقال پالك موصــوف باتوجه به تعلق آن به رقيه محمدزاده بدون اذن 
وى نيز محل نزاع بوده و اقدام بعدى رقيه محمدزاده در واگذارى همين ملك به اهالى محلى داللت بر  عدم تجويز 
انتقال اوليه 1333/9/3 دارد مع الوصف دعوى خواهان راجع به خواســته رديف اول به شــرح پيش گفته قابليت 
استماع ندارد با استناد به ماده 2 ق آ د م در قرار عدم استماع دعوى راجع به خواسته رديف دوم و سوم باتوجه به 
اقرار صريح خواهان مبنى بر عدم تصرف ملك توسط خواندگان رديف دوم الى سى و پنجم به لحاظ عدم توجه دعوى 
به نامبردگان با استناد به ماده 84 قانون مذكور قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نمايد.رأى دادگاه حضورى 

ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف7
اكبر عمونيا-رييس شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان سيمرغ

                                                            
آگهى ابالغ وقت دادرسى 

درخصوص پرونده كالسه 9/96/409 دعوى شركت كياپخش نواگستر با  وكالت احمد بيژنى راد به طرفيت 
ســهيل عليزاده وقت رســيدگى 96/10/3 ساعت 10 صبح تعيين گرديد لذا به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز قانون آيين دادرسى مدنى مراتب در يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حضور به هم رساند.م/

الف
مديردفتر شعبه نهم شوراى حل اختالف آمل

 آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى قاســم يوسفى با ارائه استشــهاد 45210-96/8/14 تنظيمى دفترخانه 49 آمل طى درخواست مورخ 
96/8/13 تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى به شماره مسلسل – شش دانگ پالك شماره 13 فرعى از 38 اصلى 
واقع در بخش 3 ثبت آمل كه در صفحه – ج – ذيل شماره – ثبت گرديده و در اثر اسباب كشى مفقود شده رانموده 
است كه در اجراى ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت مبادرت به نشر اين آگهى در روزنامه كثيراالنتشار در يك 
نوبت مى گردد چنانچه اشخاصى مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشند ظرف مدت ده روز پس 
از تاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره اعالم نمايند.چنانچه 
پس ازاتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اين 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت المثنى به نام مالك خواهد نمود.م/الف96/150/174
سيد محمدحسن روشنايى-رييس ثبت اسناد و امالك آمل

آگهى دادخواست تجديدنظرخواهى 
ش بايگانى شــعبه:960638 درخصوص تجديدنظرخواهى بهزاد بهــرام زاد به طرفيت قنبرعلى بابايى(فعال 
مجهول المكان)نســبت بــه دادنامــه 9609971996100904-96/5/30 صادره از شــعبه اول دادگاه عمومى 
شهرســتان سيمرغ،مقتضى است حســب ماده 346 ق آ د م چنانچه پاسخى داريد ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين 
آگهى به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد در غير اين صورت پرونده به همين كيفيت به تجديدنظر 
ارســال مى گردد. هم چنين جهت دريافت نســخه دوم دادخواســت تجديدنظرخواهى و ضمائم به دفتر شعبه اول 

دادگاه عمومى شهرستان سيمرغ مراجعه نماييد.م/الف6
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان سيمرغ-شعبانى

                                                       
                                                                آگهى مزايده 

در پرونــده اجراييه كالســه 960075 اجرا خانم ملكه نوائى جهــت دريافت محكوم به مربوط به محكوم عليه  
حســنعلى ابراهيمــى يك قطعه ملك واقع در كياكال آئيــش ركنى كال را به متــراژ 1200مترمربع معرفى نموده لذا 
اين اجرا بنا به درخواســت محكوم لها مال مزبور را توقيف و از طريق مزايده باحضور نماينده اجراى احكام دادگاه 
شهرســتان سيمرغ تحت شــرايط زير به فروش مى رساند.مشخصات ملك تعرفه شده بدين شرح است : بخشى از 
قطعه زمين زارعى با كاربرى باغ مركبات ، داراى درختان مغروســه كه داراى شــرايط رشــد معمول و مطلوب و تحت 
سيستم آبيارى قطره اى مى باشد كه تامين آب از چاه موجود در حدشرقى و زمين محكوم عليه تامين مى گردد و فاقد 
هرگونه اعيانى و احداثى است و حدود اربعه آن نيز از جهت شمال وصل به باغ غالم اسدى از جنوب به جاده عبورى 
بين مزارع آئيش امالك از غرب به زمين محمد باباپور و از شرق به باقى مانده زمين محكوم عليه(حسنعلى ابراهيمى)

مى باشد.ملك مذكور حسب اظهارات خواهان مفروز در يد محكوم عليه و در ضمن تاكنون بابت ملك فوق سندرسمى 
ارائه نگرديده اســت .1-قيمت كارشناسى شده از قرار هرمتر 350,000 كه در مجموع كل مبلغ 420,000,000  
ريال مى باشد 2-مزايده از مبلغ ارزيابى شده پايه شروع،كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده 
محسوب مى شوند و مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادى،فى المجلس از برنده مزايده اخد و مابقى آن ظرف يك ماه پس 
از فروش وصول مى گردد در غير اين صورت مبلغ ده درصد،به نفع دولت ضبط خواهد شد.3-موعد و زمان فروش 
روز شنبه 96/9/4 از ساعت 11 صبح الى 11:30 در دفتر اجراى احكام دادگاه عمومى شهرستان سيمرغ و زمان 

بازديد پنج روز قبل از موعد فروش مى باشد.4-كليه هزينه هاى فروش به عهده خريدار مى باشد.م/الف8
رحمان سالخورده گرمستانى-سرپرست دفتر اجراى احكام دادگاه عمومى شهرستان سيمرغ

آگهى ابالغ وقت دادرسى
نظربه اين كه خواهان سيد كمال عبداله زاده ف سيدمحمدعلى دادخواستى به خواسته الزام به تنظيم سند 
يــك خط موبايل به شــماره 09111128025 به طرفيت1-على آذين پورف اسماعيل2-شــركت تعاونى فرهنگى 
ورزشــى پيشكســوتان پورياى ولى سارى در اين شــعبه تســليم نموده كه پس از انجام مقدمات قانونى به كالسه 
14/907/96 ثبت و براى 96/9/21 ساعت 8:30 صبح تعيين وقت گرديده است لذا به لحاظ مجهول المكان بودن 
خوانده و تقاضاى خواهان به اســتناد ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار درج و به خوانده ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى در شعبه 14 حاضر و قبل از آن جهت دريافت 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به دفتر شعبه 14 مراجعه نمايد در غير اين صورت مفاد دادخواست و ضمائم 

ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضى به عمل خواهد آمد.م/الف
مدير دفترشعبه 14 شوراى حل اختالف دادگسترى بابل-اكبرزاده

اجراييه
محكوم له:موسسه اعتبارى عسكريه به نشانى سارى خ قارن محكوم عليهم:1-على قاسمى ف نصراله2-فاطمه 
السادات موسوى ف سيدرحمان3-محمدرضا قاسمى ف مهدى4-نورالدين محسنى ف محمود محكوم به: به  موجب 
درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9309971511201332 محكوم عليهم متضامنا محكوم 
هستند به پرداخت 190,000,000 ريال اصل خواسته و 5,990,000 ريال هزينه دادرسى و 5,760,000 ريال حق 
الوكاله و خسارت تاخير تاديه برمبناى قرارداد 31درصد از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراى حكم توسط اجراى 

احكام محاسبه خواهد شد.هزينه اجرايى به مبلغ 5درصد محكوم به برعهده محكوم عليهم است.م/الف
مدير دفتر شعبه 12 دادگاه حقوقى سارى-بيدل

آگهى ابالغ دادخواست 
به محمدتقى باقر كاسگرى كه فعال مجهول المكان مى باشد اخطار مى شود آقاى اشكان خلعتبرى دادخواستى 
به خواســته مطالبه وجه به اســتناد قسامه و شهادت شهود تقديم شــوراى حل اختالف تنكابن نموده كه به كالسه 
468/96 شــعبه سوم ثبت و وقت دادرســى به روز سه شنبه 96/11/10 ساعت 10:30 تعيين گرديد.اينك به 
درخواست اشكان خلعتبرى و دستور دادگاه و به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى با انتشاريك نوبت آگهى 
جهت وقت رســيدگى در يكى از جرايد كثيراالنتشــار به شما ابالغ مى شود ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى براى 
دريافت نسخه دوم دادخواست و ضمايم به دفتر اين دادگاه مراجعه و دروقت مقرر جهت رسيدگى حاضر شويد در 
صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى خواهد نمود. چنانچه منبعد ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد فقط يك نوبت 

در روزنامه چاپ و مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف
مدير دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف تنكابن

آگهى ابالغ دادخواست 
به سينا بهارى كه فعال مجهول المكان مى باشد اخطار مى شود آقاى سيد اسحاق هردرود هاشمى دادخواستى 
به خواسته مطالبه وجه چك به استناد يك فقره به شوراى حل اختالف تنكابن تقديم نموده كه به كالسه 95/203 
شعبه سوم ثبت و وقت دادرسى به روز چهارشنبه 96/9/29 ساعت 11تعيين گرديد.اينك به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه (شورا)و به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى با انتشاريك نوبت آگهى جهت وقت رسيدگى 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار به شــما ابالغ مى شــود ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى براى دريافت نسخه دوم 
دادخواست و ضمايم به دفتر اين دادگاه مراجعه و دروقت مقرر جهت رسيدگى حاضر شويد در صورت عدم حضور 
دادگاه غيابا رسيدگى خواهد نمود. چنانچه منبعد ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و 

مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف
مدير دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف تنكابن

آگهى وقت رسيدگى
خواهان فريبا رضوانى-مژگان رضوانى-شيوا رضوانى دادخواستى به طرفيت سياوش رحيمى-فرهاد نيرى 
تقديم دادگاه عمومى عباس آباد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم دادگاه حقوقى عباس آباد واقع در مازندران- 
عباس آباد- خيابان اصلى جنب فرماندارى-دادگسترى عباس آباد ارجاع و به كالسه 960404 ثبت گرديده و وقت 
رســيدگى 96/9/26 ســاعت 11  تعيين شده است . به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشارآگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد.م/الف
             مديردفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-حسن شفيعى

آگهى وقت رسيدگى
خواهان ربكا مناشــفه اف دادخواستى به طرفيت شاهين شاهين زاد-نصراله ايزدپناه تقديم دادگاه عمومى 
عبــاس آباد نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه دوم دادگاه حقوقى عبــاس آباد واقع در مازنــدران- عباس آباد- 
خيابان اصلى جنب فرماندارى-دادگســترى عباس آباد ارجاع و به كالســه 960355 ثبت گرديده و وقت رسيدگى 
96/9/20 ســاعت 12  تعيين شده اســت . به علت مجهول المكان بودن خوانده شاهين شاهين زاد و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــارآگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعــه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافــت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.م/الف
مديردفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-حسن شفيعى

( آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى مياندورود )
نظر به دســتور مواد 1و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 
20/ 1390/9 امالك متقاضيانى كه درهيات موضوع ماده يك قانون مذكورمســتقردرواحد ثبتى مياندورود 
مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح 

ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در قريه اسالم آباد  پالك 29 اصلى بخش 4

82  فرعى   آقاى رامين اكبرى ولوجايى    نسبت به  ششدانگ    يك باب ساختمان (مغازه ) به مساحت 
20    متر مربع واقع در قريه اسالم آباد خريدارى بدون واسطه  از  آقايان مهدى وهادى وداودو مجيدافضل 

نيا وراث حسين افضل نيا     مالكان رسمى . 
82  فرعى   آقاى رامين اكبرى ولوجايى    نسبت به  ششدانگ    يك باب ساختمان (مغازه ) به مساحت 
20    متر مربع واقع در قريه اســالم آباد خريدارى بدون واســطه  از  زهرا عفيفى و نرگس و حامد و هادى 

افضل نيا  مالكان رسمى . 
  253  فرعى   خانم  كلثوم نادرى اسرمى  نسبت به  ششدانگ    يك قطعه زمين  به مساحت 40461/75     

متر مربع واقع در قريه اسالم آباد خريدارى بدون واسطه  از  وراث ميرزا نادرى   مالك رسمى .  
282 فرعى   خانم مريم حسينى فرد    نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه  به مساحت 354/80    متر 

مربع واقع در قريه اسالم آباد خريدارى بدون واسطه  از  آقاى حسين نعمتى   مالك رسمى . 
امالك متقاضيان واقع در قريه اسرم  پالك 34 اصلى بخش 4

1008   فرعى   آقاى حسن قنبرى   نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه به مساحت 625/25   متر مربع 
واقع در قريه اسرم خريدارى بدون واسطه  از  وراث حاج ميرزا نادرى   مالك رسمى . 

1291  فرعى   آقاى مجتبى گيتى نژاد   نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه به مساحت 132/21   متر 
مربع واقع در قريه اسرم خريدارى بدون واسطه  از آقاى محمد رضا گيتى نژاد مالك رسمى. 

1299  فرعى   آقاى صمد مسيبى اسرمى    نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه به مساحت 375/15     
متر مربع واقع در قريه اسرم خريدارى بدون واسطه  از آقاى اصغر مسيبى  مالك رسمى  . 

1704  فرعى   آقاى حســين نيك قامت اســرمى   نســبت به  ششــدانگ    يك باب خانه به مســاحت 
148/75    متر مربع واقع در قريه اســرم خريدارى بدون واســطه  از  وراث عليجان اســدى وطيبه اســدى 

مالكان رسمى .
امالك متقاضيان واقع درشهر سورك   پالك54 اصلى بخش 4

آقاى محمد ولى قلى پور سوركى     نسبت به پنج دانگ و هفده سيرو دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام 
ششدانگ اعيانى كه مابقى تا سطح ششدانگ در سهم وقف قرار دارد  يك باب خانه به مساحت  1391/50   

متر مربع واقع در شهر سورك  خريدارى  بدون واسطه از  آقاى اكبر مظلومى   مالك رسمى .     
امالك متقاضيان واقع در قريه دارابكال  پالك 56 اصلى بخش 4

 آقاى حسين آهنگر دارابى   نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه به مساحت  89/80   متر مربع واقع 
در قريه دارابكال خريدارى بدون واسطه  از  آقاى على آهنگر دارابى  مالك رسمى . 

آقاى محمد نجفى  دارابى   نسبت به  ششدانگ    يك باب خانه به مساحت  511/38    متر مربع واقع 
در قريه دارابكال خريدارى بدون واسطه  از  آقاى على اكبر دارابكاليى   مالك رسمى . 

آقاى مجيد باقر   نسبت به  ششدانگ    يك قطعه باغ  به مساحت  22203/40   متر مربع واقع در قريه 
دارابكال خريدارى بدون واسطه  از  آقاى حاج على طالبى دارابى  مالك رسمى . 

امالك متقاضيان واقع در قريه شورم     پالك 2    اصلى بخش 9
96 فرعى آقاى شــعبان حضرتى بزمين آبادى       نســبت به   ششــدانگ   يك باب خانه   به مســاحت   
679/55    متر مربع واقع در قريه شورم   خريدارى بدون واسطه از آقاى شعبان حضرتى بزمين آبادى(مالك 

مشاعى )   مالك رسمى 
96 فرعى  آقاى شــعبان حضرتى بزمين آبادى       نســبت به   ششــدانگ   يك باب خانه   به مســاحت   
212/95    متر مربع واقع در قريه شــورم   خريدارى بدون واســطه از آقاى شــعبان حضرتى بزمين آبادى 

(مالك مشاعى)  مالك رسمى . 
96 فرعى  آقاى حســين  حضرتى بزمين آبادى       نســبت به   ششــدانگ   يك باب خانه   به مســاحت   
3776    متر مربع واقع در قريه شورم   خريدارى بدون واسطه از آقاى حسين  حضرتى بزمين آبادى (مالك 

مشاعى )  مالك رسمى .
امالك متقاضيان واقع در قريه  وركال   پالك  5     اصلى بخش 9

خانم ساناز دهپورى   نسبت به    1/5 دانگ مشاع ازششدانگ   يك قطعه زمين   به مساحت   102000      
متر مربع واقع در قريه وركال  خريدارى بدون واسطه از آقاى على دهپورى  مالك رسمى0

 خانم هما اسالمى   نسبت به    1/5 دانگ مشاع ازششدانگ   يك قطعه زمين   به مساحت   102000      
متر مربع واقع در قريه وركال  خريدارى بدون واسطه از آقاى على دهپورى  مالك رسمى 0 

خانم ســميرا  دهپورى   نســبت به    1/5 دانگ مشــاع ازششــدانگ   يك قطعه زمين   به مســاحت   
102000      متر مربع واقع در قريه وركال  خريدارى بدون واسطه از آقاى على دهپورى  مالك رسمى

 خانــم حميــرا  دهپــورى   نســبت به    1/5 دانگ مشــاع ازششــدانگ   يك قطعه زمين   به مســاحت   
102000      متر مربع واقع در قريه وركال  خريدارى بدون واسطه از آقاى على دهپورى  مالك رسمى .

 امالك متقاضيان واقع در قريه حلمسر     پالك 8    اصلى بخش 9
آقاى رضا خليلى   نسبت به   ششدانگ   يك قطعه زمين به مساحت   3308    متر مربع واقع در قريه 

حلمسر   خريدارى بدون واسطه از آقاى حاج ابوالقاسم خليلى    مالك رسمى .
 امالك متقاضيان واقع در قريه برگه     پالك 11    اصلى بخش 9

آقاى باقر كشــيرى     نســبت به   ششــدانگ   يك باب خانه   به مساحت   388/90    متر مربع واقع در 
قريه برگه خريدارى بدون واسطه از آقاى حاج على كشيرى    مالك رسمى .

لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 
13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلى / كثير االنتشار 
درشهر ها منتشر و در روستاها راى هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض 
داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند . معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نمايد  و گواهى تقديم دادخواســت به اداره ثبت محل 
تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض 
در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض ، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست 
. بديهى اســت برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قســمتى از امالكى كه قبالً اظهار نامه ثبتى پذيرفته 
نشده ، واحد ثبتى با راى هيات پس از تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد حدود ، مراتب را در اولين آگهى نوبتى و 
تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد 
حدود ، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد.تاريخ انتشار نوبت اول شنبه 
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