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متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب /اينجانبان احمد بخت آزاد مالك / مالكين يكهزار ســهم مشــاع از دو ميليون 
و نهصد و بيســت و شــش هزار و صدو پنجاه و نه ســهم مشــاع پالك ثبتى 3 فرعى از 10 اصلى واقع در قريه 
مهرآباد رودهن به نشــانى خيابان چهار چنار موضوع سند/ اسناد مالكيت شــماره 363838د94 صادره به تاريخ 
1396/3/22 متقاضى تعيين بستر و حرايم احتمالى رودخانه/مسيل/نهر عمومى 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 انتشار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گيالوند 
بلوار آيت اله خامنه اى روبروى باشگاه وليعصر (عج) 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 مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/4665- تاريخ انتشــار نوبت اول:96/8/11- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 96/8/21
 اداره امور آب تهران – دماوند

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

برابر راى شماره 139660324001002446 مورخ 96/7/23 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى عبدالرضا حيدرى فرزند عباســقلى صادره از گناوه را نســبت به شــش دانگ يك قطعه 
زمين كشاورزى به مساحت 80704/18 مترمربع در قسمتى از پالك 1381 واقع در قريه فخرآورى گناوه محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند 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، 
دادخواســت 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 انتشــار نوبت اول: 96/8/6- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 96/8/21 - م الف/729
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى ابالغ مفاد راى صادره از طرف هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى امالك و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مصوب سال 1390/9/20

برابر راى شــماره 139660301057007823 مورخ 96/7/29 صادره از هيات رسيدگى به اسناد عادى 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى امالك و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20 
تصرفات مالكانه خانم سكينه حق پناه جو جاده ء فرزند رضا در شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به 
مساحت 305/27 مترمربع مفروز از پالك 128- اصلى محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتى و دفتر امالك 
مربوطه ســند مالكيت شــش دانگ قريه ويره پالك 128- اصلى ذيل ثبت 1430 صفحه 51 دفتر 13 امالك بنام 
غالمعلى فتوحى صادر و تسليم گرديده است سپس ششدانگ برابر سند شماره 17684 مورخ 35/5/15 دفتر 
77 تهران به رضا فريور محسنى انتقال يافته كه طبق سند اقرار نامه شماره 44306 مورخ 47/7/6 از يك قطعه 
مفروز بمساحت 54 هكتار و 6296 مترمربع مجزى شده از مورد ثبت طبق صورتمجلس 10616 مورخ 46/6/18 
براى انتقال به زارعين قريه ويره تفكيك و برابر اســناد شماره هاى 44292-44293-44289-44295 مورخ 
47/4/4 در اجراى قانون اصالحات ارضى تحت مساحت هاى مشاعى به غير واگذار گرديده است تحت قطعه اول 
تفكيكى كه برابر آراى متفاوت از مالكيت زارعين صاحب نســق مســاحت هايى از طريق ماده 147 اصالحى قانون 
ثبت به اشخاص غير واگذار و تحت پالك هاى مفروزى اسناد مالكيت صادر و تسليم گرديده از جمله بموجب اسناد 
شماره هاى 44294و44297 دفترخانه 15 كرج مقدار 72839 مترمربع به عطا اله ترك افشار واگذار و مقاديرى 
در اجراى ماده 147 اصالحى قانون ثبت به غير انتقال يافته سپس مالكيت رضا فريور محسنى برابر صورت مجلس 
هاى متعدد بشماره هاى 1359 مورخ 48/8/24 و 4709 مورخ 49/8/9 و صورت مجلس 4104 مورخ 47/9/2 
و 2742 مورخ 46/8/2 به قطعاتى تفكيك گرديده اســت ســپس برابر گواهى حصر وراثت 63 مورخ 49/2/9 
دادگاه بخش شــميران و گواهى ماليات بر ارث شــماره 2282 مورخ 49/7/13 دارائى استان مركزى رضا فريور 
محسنى فوت نموده است و وراث حين الفوت وى عبارتند از 5 پسر به نامهاى سيد محمد و مهندس حسن و عليرضا 
و مهدى و عباس همگى فريور محســنى و دختران ناهيد و اكرم و ســرور و شــكوه ونســرين و مريم همگى فريور 
محسنى ميباشند و همسر رضا فريور خانم فخرا تباح بزرگ نيا طبق گواهى حصر وراثت 11 مورخ 50/2/28 دادگاه 
شميران وماليات بر ارث شماره 2174 مورخ 50/6/13 دارائى استان مركزى فوت نموده و وراث وى بشرح اسامى 
فوق الذكر مى باشــند كه تمامى مقدار مالكيت باقيمانده پالك 128 اصلى قريه ويره رضا فريور محســنى را برابر 
تقسيم نامه شماره 11512 مورخ 50/6/13 دفتر 7 شهريار بين خود تقسيم نموده اند باستثناء يك رشته قنات 
مندرج در ســند مالكيت و عرصه باغات و اعيان زارعين و خوشنشــين ها و غيره كماكان مشاعا در سهم نامبردگان 
باقى خواهد ماند1- سهم عباس فريور محسنى قطعات 23و32و33 بانضمام دو پنجم مشاع از قطعه 43 بانظمام 
سه سهم از 60 سهم دو دانگ و نيم از 144 سهم شش دانگ قطعه سوم تفكيكى مندرج در صورت مجلس 4104 
مورخ 47/9/2 – 2- ســهم سيد محمود فريور محسنى قطعات 4و19و20و21 بانضمام سه دانگ مشاع از قطعه 
39 تفكيكى بانضمام 8 ســهم از 60 ســهم از دو دانگ و نيم مشاع از 144 سهم شش دانگ قطعه سوم تفكيكى 
صورت مجلس 4104 مورخ 47/9/2-3- ســهم حسن فريور محسنى قطعات 11و12و13و14و24 بانضمام سه 
دانگ مشاع از قطعه 25 و دو دانگ مشاع از قطعه 38 و سه دانگ مشاع از قطعه 41 و ده سهم و نيم از 60 سهم 
دو دانگ و نيم از 144 ســهم شــش دانگ قطعه ســوم صورت مجلس تفكيكى 4104 مورخ 47/9/2- 4- سهم 
عليرضا فريور محسنى قطعات 29و31و15و37 بانضمام دو دانگ مشاع از قطعه 40 و سه دانگ مشاع از قطعه 41 
بانضمام يازده ســهم از 60 ســهم دو دانگ و نيم مشاع از 144 سهم شش دانگ قطعه سوم تفكيكى قرار گرفته 
است 5- سهم مهدى فريور محسنى قطعات 16و17و18 و سه دانگ مشاع از قطعه 38 و سه دانگ مشاع از قطعه 
39 و سه دانگ مشاع از قطعه 40 بانضمام شش سهم از 60 دو دانگ و نيم مشاع از 144 سهم شش دانگ قطعه 
سوم تفكيكى 6- سهم بانو ناهيد اكرم فريور محسنى قطعات 22و36 و يك پنجم از قطعه 43 تفكيكى و يك سهم 
و نيم از 60 سهم دو دانگ و نيم از 144 سهم شش دانگ 7- سهم بانو سرور فريور محسنى قطعات 26و27و35 
و يك پنجم از قطعه 43 تفكيكى مشاعا و يك سهم  و نيم از 60 سهم دو دانگ و نيم از 144 سهم شش دانگ قطعه 
سوم تفكيكى 8- سهم بانو شكوه فريور محسنى قطعات 28و34 و يك پنجم از قطعه 43 و يك سهم و نيم از 60 
سهم دو دانگ و نيم از 144 سهم شش دانگ قطعه سوم تفكيكى قرار گرفت است 9- سهم بانو نسرين فريور 
محسنى قطعات 8و9و10 و يكدانگ مشاع از قطعه 38 و دو دانگ مشاع از قطعه 40 و شش سهم از 60 سهم دو 
دانگ و نيم از 144 ســهم شــش دانگ قطعه سوم تفكيكى قرار گرفته است 10- سهم بانو مريم فريور محسنى 
قطعات 1و2و3و5و6و7و30و42 و يازده سهم از 60 سهم دو دانگ و نيم از 144 سهم شش دانگ قطعات سوم 
تفكيكى مى باشد و نسبت به پالك هاى تفكيكى پالك فرعى منظور گرديده و اسناد مالكيت صادر و تسليم گرديده 
است توضيحا قطعه چهارم تفكيكى طبق اقرار نامه شماره 12032 مورخ 50/12/1 دفترخانه 7 شهريار در سهم 
مهدى و عليرضا و بانو نسرين همگى فريور محسنى هر يك نسبت به دو دانگ مشاع مستقر گرديده است و سه 
دانگ مشاع قطعه 25 تفكيكى در سهم عليرضا فريور محسنى مستقر گرديده سپس از مالكيت نامبردگان مساحت 
هايى در اجراى ماده 147 اصالحى قانون ثبت به غير واگذار و تحت پالك هاى مفروزى اسناد مالكيت صادر و تسليم 
گرديده است مضافا اينكه برابر سند قطعى مشتمل به رهن شماره 44296 مورخ 47/7/04 مقدار 36419/73 
مترمربع مشاع از يك قطعه زمين به مساحت 546296 مترمربع مفروز و مجزى شده از شش دانگ قريه بنام آقاى 
محمد ابراهيم فرهنگ دهقان انتقال يافته و برابر نامه شــماره 745 مورخ 96/7/5 دفترخانه 15 كرج از ســند 
44296 مورخ 1345/7/6 فيمابين رضا فريور محسنى محمد ابراهيم فرهنگ دهقان فك رهن بعمل آمده است 
از طرفى با توجه به اينكه تصرفات متقاضى از مالكيت محمد ابراهيم فرهنگ دهقان بوده كه مشاراليه در هيات 
حضور نيافته در نتيجه هيات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذكور و نيز ماده 13 آئين نامه اجرائى آن مصوب 
1391/4/25 نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر اقدام شود لذا بدينوسيله مفاد راى صادره 
به مالك و نيز اشخاص ذينفع جهت  اطالع آگهى مى گردد تا چنانچه به مفاد راى صادره اعتراض دارند اعتراض خود 
را ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى به اداره ثبت اسناد و امالك شهريار تسليم و رسيد ان را دريافت 
دارند بديهى است در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدور سند مالكيت برابر مقررات 
اقدام خواهد نمود ضمنا صدور ســند مالكيت مانع مراجعه متضرر بــه دادگاه نخواهد بود. نوبت اول:96/8/6 ، 

نوبت دوم:96/8/21- م الف/28571
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهريار

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

برابر رأى شماره 139660322002005713-96/7/17 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابــل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى عباس جهانتيغ فرزند يوســف به شــماره شناســنامه 1254 صادره از زابل در ششدانگ 
اعيان يك باب منزل به مســاحت 171/30 مترمربع در قســمتى از پالك 726 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو 
سيستان كوچه 35 منشعبه از خيابان هيرمند خريدارى از مالك رسمى ورثه غالمرضا جاهد سراوانى محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود در 
صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند 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/1695– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 

1396/8/6 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/8/21
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139660322002003097-96/4/24 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابــل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم سميه صيادى فرزند عباس بشماره شناسنامه 0 صادره از زابل در ششدانگ يك دربند 
مغازه به مســاحت 12 مترمربع در قســمتى از پالك 1 فرعى از 463 اصلى واقع در بخش يك سيســتان خيابان 
فردوسى پاساژ سجاد خريدارى از مالك رسمى آقاى حيدر سنچولى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/1701– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1396/8/6 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: يكشنبه 96/8/21
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139660322002005028-96/6/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابــل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى عبداهللا براهويى فرزند كچكول بشــماره شناسنامه 1056 صادره از زابل در ششدانگ 
يك باب منزل به مساحت 300 مترمربع در قسمتى از پالك 926 فرعى از 9 اصلى واقع در بخش دو سيستان بلوار 
ارتش خريدارى از مالك رســمى بنياد ژيان مهر محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 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/1686– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1396/8/6 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/8/21
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139660322002004823-96/6/15 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 سلطان محمودى اول فرزند عباس بشماره شناسنامه 229 صادره از زابل در ششدانگ يك باب منزل 
به مســاحت 71 مترمربع در قســمتى از پالك 985 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو سيستان نبش هامون 15 
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 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1685– تاريخ انتشار نوبت 

اول: شنبه 1396/8/6 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/8/21
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139660322002002678-1396/4/8 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خدابخش حاتمى مقدم فرزند موسى بشماره شناسنامه 3919 صادره از جزينك در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 259/15 مترمربع در قسمتى از پالك 267 فرعى از 1- اصلى واقع در بخش 
دو سيستان شهرستان زابل كوچه منشعبه از خيابان شهيد باقرى خريدارى از شهردارى زابل و آقاى موسى مردان 
زاده  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 تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1706– تاريخ انتشار 

نوبت اول: شنبه 1396/8/6 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/8/21
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى رونوشت حصر وراثت
آقــاى حســين آقــازاده قازكندى به شــماره شناســنامه 1مطابــق دادخواســت تقديمى به كالســه پرونده 
878/11/96 ازاين شعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان ميخانم اقدمى 
قرخبوالغــى به شــماره شناســنامه116 درتاريخ96/7/21اقامتگاه دائمــى خودبدرودزندگى گفتــه وورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- امين آقازاده قازكندى، شــماره شناســنامه: 8 ،تاريخ تولد:1334، صادره 
:سراب نسبت بامتوفى :پســر 2- حسين آقازاده قازكندى ،شماره شناسنامه:1،تاريخ تولد:1337،صادره:سراب 
نسبت بامتوفى:پسر3- حبيب آقازاده قازكندى، شــماره شناسنامه:24،تاريخ تولد:1341، صادره:سراب نسبت 
بامتوفى:پســر4- نوروزآقازاده قازكندى شماره شناســنامه:10،تاريخ تولد1346، صادره:سراب نسبت بامتوفى 
:پسر 5- حاجى على آقازاده قازكندى شماره شناسنامه:2 ،تاريخ تولد:1337، صادره:سراب نسبت بامتوفى:پسر 
6- گوهرآقازاده قازكندى،شــماره شناسنامه:8، تاريخ تولد:1347، صادره:سراب نسبت بامتوفى :دختر ومرحوم 
ورثه ديگرى ندارداينك باانجام تشريفات مقدماتى،درخواست مزبوررا باستنادماده361قانون امورحسبى دريك 
نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى داردوياوصيتنامه اى ازمتوفى نزداوباشــد ازتاريخ نشــرآگهى ظرف مدت 

يكماه به اين شعبه تقديم دارد واالگواهى مربوط صادرخواهدشد.ف/28
رئيس شعبه يازده بهارستان

اصالحيه
در دادنامه شماره 637-96/6/29 با ش پرونده:1/316/96 مربوط به شعبه اول شوراى حل اختالف بابل 
منتشر شده در تاريخ11 آبان 96 ، مبلغ مطالبه وجه 150,000,000 ريال صحيح است كه به اشتباه 15,000,000 

ريال درج گرديده كه بدين وسيله اصالح مى گردد
سارى

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

برابر راى شــماره 139660316009000302 مــورخ 1396/5/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سنقر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى غالمحسين فدائى فرزند محمد كاظم بشماره شناسنامه 541 صادره از سنقر در ششدانگ يك 
قطعه زمين و بناى احداثى در آن به مساحت 225/69 مترمربع در قسمتى از پالك 163 اصلى واقع در سنقر خيابان 
شهيد نواب صفوى كوچه حاج شرفپور خريدارى از مالك رسمى آقاى غالم حسين فدائى 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 داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 96/8/21 – تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/6- م الف/6/18
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سنقر – محمد ابراهيم بشيرى

 
دادنامه 

پرونده كالســه 9609988310700497 شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرســتان كرمانشاه تصميم نهايى شماره 
9609978310700904 ، خواهان: خانم سانيا چراغى فرزند مهدى به نشانى استان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه 
شــهر كرمانشاه بلوار شهيد فهميده جنوبى روبرو خشكشويى آريا كوى 6 مترى پالك 17- خوانده: آقاى مهدى چراغى 
فرزند آقاجان به نشانى مجهول المكان ، خواسته: در خواست صدور حكم رشد (راى دادگاه) در خصوص دادخواست 
خانم ســانيا چراغى فرزند مهدى بطرفيت خوانده آقاى مهدى چراغى فرزند آقاجان مبنى بر صدور حكم رشــد ســپس 
خواهان اظهار داشت كه متولد 1384/7/18 هستم و توانايى اداره كردن امورات خودم را دارم بدين خاطر تقاضاى 
صدور حكم رشــد را دارم دادگاه نيز با توجه به وضعيت جســمى و ظاهرى نامبرده و سواالتى كه از وى پرسيده شد و 
نحوه پاســخ دادن ايشــان كه جملگى حكايت از رشد فكرى و جسمى وى دارد بنابراين خواسته خواهان را قابل اجابت 
دانسته با لحاظ نمودن نظر موافق قاضى محترم مشاور و مستندا به مواد 1210و1253و1254 قانون مدنى، حكم رشد 
نامبرده را صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه 
و سپس ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه است مقرر است دفتر ابالغ و برابر 

مقررات قانونى اقدام گردد.
 رئيس شعبه چهارم دادگاه خانواده كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست 
خواهان آقاى / خانم سيامك الفتى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم يزدان بهرامى به خواسته مطالبه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609988603300247 شعبه 33 حقوقى مجتمع شوراى 
حل اختالف شــهيد بهشتى شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1396/9/29 ساعت 09/00 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. م الف/608
 دبير شعبه 33 حقوقى مجتمع شوراى حل اختالف شهيد بهشتى شهرستان كرمانشاه

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 9609988315200236 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب متهمين 1- ساالر 
و احمــد هر دو چوبدرازى داير بر مشــاركت در حمل و نگهدارى كلت و كالشــينكف غيرمجــاز اخالل در نظم عمومى از 
طريق تيراندازى قدرت نمايى با ســالح گرم از طريق نشــر آگهى تحت تعقيب اســت و ابالغ اخطاريه به واســطه معلوم 
نبودن اقامت ايشــان ممكن نگرديده بدينوســيله در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت 
در روزنامه كثيراالنتشار آگهى و متهم ظرف يك ماه احضار مى شود پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم قانونى اتخاذ 

خواهد شد. م الف/861
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9609985477300735 شــعبه ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرستان زابل 
تصميم نهايى شماره ، خواهان: آقاى حامد قندهارى فرزند على اكبر به نشانى استان سيستان و بلوچستان ، شهرستان 
زابل ، شــهر زابل ، بانك صادرات شــعبه مركزى زابل ، خواندگان: 1- آقاى خالد گلندرزائى فرزند اسماعيل 2- خانم 
رضوان نصر اصفهانى فرزند قربانعلى همگى به نشــانى مجهول المكان ، خواســته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 
، بتاريخ 96/7/22 در وقت مقرر شــعبه ســوم دادگاه عمومى زابل بتصدى امضاء كننده ذيل تشــكيل است پرونده 
كالســه فوق تحت نظر قرار دارد و دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص دادخواست حامد قندهارى فرزند على اكبر بطرفيت 
خالد كلندرزهى فرزند اسماعيل 2- رضوان نصر اصفهانى فرزند قربانعلى بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 
بشــرح و متن دادخواســت دادگاه با توجه به محتويات پرونده و نظر به استشــهاد محلى پيوســت و اظهارات شهود در 
دادگاه و عدم معرفى مالى از جانب خوانده دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص و مستندا به مواد 504 الى 506 و 
ماده 511 و 514 قانون آئين دادرســى مدنى حكم به اعســار موقت خواهان از پرداخت هزينه دادرسى صادر و اعالم 
مى نمايد بديهى اســت به محض تمكن مالى خواهان يا محكوم له واقع شــدن وى در دعواى اصلى هزينه دادرسى اخذ 
خواهد شد راى صادره حضورى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در شعب استان سيستان و بلوچستان 

مى باشد. م الف/1883
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى زابل

آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول
زمــان برگزارى مزايده 1396/9/4- نوبت مزايــده: نوبت اول ، محل برگزارى مزايده: اجراى احكام مدنى ، به 
اســتناد پرونده كالسه 940139/ش4 احكام حقوقى محكوم عليه محمدرضا عمرزهى محكوم است به پرداخت مبلغ 
340000000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 10766000 ريال بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از 
تاريخ تقديم دادخواست (1394/5/3) تا يوم الوصول و خواهان الهام آزرنگ در خواست توقيف و فروش سهم االرث 
نامبرده از پالك ثبتى 22414/1842 اصلى را نموده و پس از تشريفات قانونى و ارجاع به كارشناس رسمى دادگسترى 
بشــرح ذيل مورد ارزيابى قرار گرفته اســت: ملك واقع در زاهدان ، بلوار شهيد مزارى ، مزارى 15 ، روبروى ميالن 8 
كه به دو واحد مجزا بصورت وياليى تقســيم شــده كه واحد اول شــامل هال و يك اتاق خواب با پوشش بدنه و سقف 
گچ قديمى ، كف موزائيك آشپزخانه تا ارتفاع دو متر كاشى و همچنين كف و ديوار سرويسها كاشى و سراميك شده و 
همچنين واحد دو شــامل هال ، پذيرايى و 2 اتاق خواب با پوشــش بدنه و سقف گچ آشپزخانه و سرويسهاى بهداشتى 
كاشى و سراميك و آشپزخانه بصورت اپن و كابينت شده داراى راه پله سنگ شده به بام و نيز داراى 1 امتياز برق و 
1 امتياز آب مى باشد اسكلت ساختمان آجرى و سقف تيرآهن نما سراميك كف حياط موزائيك و قدمت بنا حدود 25 
سال مى باشد لذا با توجه به موقعيت محل ، كاربرى ملك ، مصالح مصرفى ، نوع ساخت و ساز ، نرخ روز و جميع جهات ، 
ارزش كل ششدانگ ملك مذكور 3/007/000/000 ريال (سه ميليارد و هفت ميليون ريال تمام ) تعيين و برآورد 
مى گردد. سپس تقاضاى فروش آن را از طريق مزايده عمومى نموده است كه اين اجرا پس از طى مراحل قانونى و عدم 
پرداخت محكوم به توسط محكوم عليه قصد دارد در روز 1396/9/4 از ساعت 9 الى 11 صبح با حضور نماينده محترم 
دادستان و همچنين محكوم له در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى زاهدان 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 اموال مورد مزايده با هماهنگى اين اجرا بازديد و در زمان مزايده حضورا شركت نمايند بديهى است 
اموال مورد مزايده به كسى فروخته خواهد شد كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند و خريدار بايستى مبلغ 10 درصدى 
پيشنهادى مزايده را فى المجلس بحساب سپرده دادگسترى زاهدان واريز نمايد و مابقى را ظرف مدت يكماه بحساب 
سپرده دادگسترى واريز و تحويل اجراى احكام مدنى نمايد و پس از تائيد مزايده توسط دادگاه محترم صادر كننده حكم 
تقاضاى انتقال مالكيت اموال نمايد و در صورت عدم تائيد مزايده توســط دادگاه مبلغ ده درصدى واريزى به خريدار 
مسترد خواهد شد و در صورتى كه خريدار مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننمايد و يا اعالم 
انصراف نمايد مبلغ ده درصدى پيشنهادى خريدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خريدار حق هيچگونه اعتراضى را 
نخواهند داشت تشريفات مزايده با رعايت مواد 113 به بعد قانون اجراى احكام مدنى در صورت نبود خريدار طلبكار 

نيز مى تواندر در قبال طلب خود از اموال مورد مزايده قبول نمايد. الف/2670
 مدير دفتر اجراى حكام حقوقى زاهدان

آگهى ابالغ پرونده اجرايى 9500062 طبق ماده 18 و 19 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا
بدينوسيله به خانم خديجه دنيائى نام پدر: حسين ، تاريخ تولد:1348/9/3 ، شماره ملى: 4050855720 ، شماره 
شناسنامه:1198 به نشانى روستاى كوشك آباد كه برابر گزارش 95/10/04 شناخته نشده ايد و ابالغ به شما ميسر نمى 
باشد ابالغ مى گردد كه برابر سند رهنى و شرطى شماره 85978-1386/11/18 فيمابين شما و بانك ملت به نشانى بهار 
ميدان امام خمينى (ره) مبلغ دويست و سى ميليون و پانصد و سى و يك هزار و صد و هفت ريال كه 96/822/081 ريال 
آن اصل طلب و مبلغ 133/709/026 ريال خسارت تاخير تاديه و روزانه 47/491 ريال تا يوم الوصول به آن اضافه مى 
گردد بدهكار مى باشيد كه بانك مذكور تقاضاى صدور اجراييه نموده و پرونده اجرايى فوق تشكيل و پس از تشريفات قانونى 
اجراييه صادر گرديده لذا طبق ماده 18 آيينامه اجرايى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى شود تا از تاريخ انتشار اين آگهى كه 
تاريخ ابالغ اجراييه محسوب ميگردد ظرف مهلت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام در غير اينصورت بدون انتشار 

آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما جريان خواهد يافت. م الف/2026
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بهار

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهان: محمدرضا كريم فرزند رسول به نشانى زابل خيابان واليت ، واليت 5 – خوانده: ناصر شه بخش شريف فرزند 
مراد به نشانى مجهول المكان ، خواسته: الزام به تنظيم سند سيم كارت دائمى نظر به اينكه خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به شــوراى حل اختالف تقديم داشــته و ضمن شرح خواسته ى خود خوانده را مجهول المكان معرفى و از شورا تقاضاى 
رسيدگى نموده است لذا شورا وقت رسيدگى به خواسته ى خواهان را روز شنبه 96/9/25 ساعت 9 صبح تعيين و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى به در خواست خواهان مراتب را يك نوبت در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى نمايد تا بدين وسيله خوانده از وقت دادرسى اطالع و به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دريافت نمايد و در وقت مقرر در شوراى حل اختالف شماره 4 زابل حاضر 

شود واال در صورت عدم حضور شورا غياباً رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف/1876
رئيس شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان زابل

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكــوم له/ محكوم لهــم: نجمه پيغوله فرزند  غالمعلى به نشــانى شهرســتان زابل روســتاى قائم آباد ، 
مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: على اكبر صفرى فرزند نبى به نشــانى شهرســتان زاهدان خ رســالت 6 مســجد 
توحيدى ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9610095477200456 و شماره دادنامه مربوطه 
9509975477200045 محكوم عليه محكوم است به پرداخت بيست ميليون تومان به نرخ روز كه در زمان تاديه در اجراى 
احكام محاسبه مى گردد محكوم مى نمايد و حق اجراى دولتى وفق مقررات اخذ ميگردد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ 

اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد  آن را بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى). م الف/1867
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم فرخ كيخائى فرزند درويش داراى شناســنامه شــماره 2490 بشرح دادخواست به كالســه 1/96/562 از اين 
شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان يوسفعلى مباشرى بشناسنامه 2149 در تاريخ 
96/8/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- متقاضى با مشخصات فوق 
همســر متوفى 2- مهدى مباشرى فرزند يوســفعلى دارنده ش ش 515 فرزند متوفى 3- حميد مباشرى فرزند يوسفعلى 
دارنده ش ش 90/م فرزند متوفى 4- حامد مباشــرى فرزند يوســفعلى دارنده ش ش 3660254487 فرزند متوفى 5- 
عليرضا مباشرى فرزند يوسفعلى دارنده ش ش 3660470007 فرزند متوفى 6- فاطمه مباشرى فرزند يوسفعلى دارنده 
ش ش 218/م دختر متوفى 7- بهاره مباشــرى فرزند يوســفعلى دارنده ش ش 3673626655 دختر متوفى 8- اســماء 
مباشرى فرزند يوسفعلى دارنده ش ش 6559 دختر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1886
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

متن آگهى 
شماره پرونده: 960561/33/96 شماره بايگانى: 96/ق/0907/11 خواهان: ناصر رعنائى به نشانى قم، شهرقائم، 
ك 17، پ 27 خوانده: غالم حســينى به نشــانى مجهول المكان قرار تامين خواسته در خصوص تقاضاى تامين خواسته آقاى 
ناصر رعنائى به طرفيت آقاى غالم حســينى مبنى بر توقيف يكدســتگاه موتورسيكلت به رنگ مشكى مدل 1391 و به پالك 
انتظامى 613 – 35383 و به شــماره تنه: N3B200A9112489 نظر به اينكه حسب اعالم راهنمايى و رانندگى متقاضى 
مالك رسمى پالك موصوف مى باشد و اعالم داشته موتورسيكلت را واگذار نموده و خريدار همچنان با پالك شخصى وى تردد 
مى نمايد از طرفى در وضعيت كنونى پالك ها شخصى مى باشد و تردد با پالك غير چه بسا موجب توجه مسئوليت براى صاحب 
پالك مى گردد لذا مستندا به بند الف ماده 108 و 122 ق.آ.د.م قرار تامين خواسته مبنى بر توقيف موتورسيكلت مذكور 
صرفا جهت فك پالك صادر و اعالم مى گردد پالك منفكه تحويل انبار پالك راهنمايى رانندگى خواهد شــد اين قرار پس از 

ابالغ قابل اجراست و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در همين شورا مى باشد 
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 33 قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على محمد ولى فرزند جواد  
شماره ابالغنامه:9610102522804115 شماره بايگانى 960530 خواهان محسن رحمانى دادخواستى به طرفيت 
خوانده فوق به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982522800522 شعبه 
28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 96/9/29 ساعت 9 صبح تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رســيدگى در حاضر گردد. قم خيابان 

ايستگاه راه آهن مجتمع شوراى حل اختال طبقه اول شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم 
 دبير شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم انسيه هدايتى فرزند محمد مجهول المكان 
شماره ابالغنامه:9610102515805138 شماره بايگانى 960731 خواهان حميد خرم نژاد فرزند محمد دادخواستى 
به طرفيت خوانده فوق به خواســته صدور عدم امكان ســازش به درخواســت زوج مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالســه 9609982515800718 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان قم (22 خانواده سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 96/9/28 ساعت 10 صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن 
خواندهو درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار 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 دروقت 

مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم ابتداى خيابان توحيد- مجتمع قضايى شهيد قدوسى طبقه دوم اتاق 311 شعبه 8 
(مدير دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان قم (22 خانواده سابق

اگهى ابالغ تبادل لوايح
تجديــد نظرخواه: بانك مهر اقتصاد با وكالت مع الواســطه احمد آموزگار تجديــد نظرخوانده: 1- عبداله بختيارى نژاد 
به نشــانى مجهول المكان تجديد نظر خواسته: اعتراض به دادنامه 521-96/5/9 صادره از شعبه 38 شوراى حل اختالف 
در تاريخ 1396/5/9 تجديد نظر خواه: فوق نســبت به دادنامه شــماره 521 مورخه 1396/5/9 صادره از شــعبه 38 به 
دفتر شعبه تقديم كه به شماره و تاريخ 1396/5/9– 377/38/95 ثبت و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتى يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم نشانى و دريافت نسخه ثانى دادخواست 

و ضمائم به دفتر شورا (دادسراى پرديسان) دفتر شعبه 38 مراجعه نمايد.
 دفتر شوراى حل اختالف شعبه 38 استان قم

اگهى ابالغ تبادل لوايح
تجديد نظرخواه: بانك مهر اقتصاد با وكالت مع الواسطه احمد آموزگار تجديد نظرخواندگان: 1- رضا ولى زاده 2- احمد 
آذربويه به نشــانى مجهول المكان تجديد نظر خواســته: اعتراض به دادنامه 499-96/4/31 صادره از شعبه 38 شوراى 
حل اختالف در تاريخ 1396/4/31 تجديد نظر خواه: فوق نســبت به دادنامه شــماره 499 مورخه 1396/4/31 صادره از 
شعبه 38 به دفتر شعبه تقديم كه به شماره و تاريخ 1396/4/31– 379/38/95 ثبت و با توجه به مجهول المكان بودن 
خواندگان حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتى يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خواندگان مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم نشانى و دريافت نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم به دفتر شورا (دادسراى پرديسان) دفتر شعبه 38 مراجعه نمايد.
 دفتر شوراى حل اختالف شعبه 38 استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت :9610462520300056 شــماره پرونده :9609982520300202 خواهان:امير بابائيان با 
وكالت محمد شــهركى خوانده: احمد اكبريان خواسته : مطالبه وجه درتاريخ 96/5/23 خواهان فوق دادخواستى حقوقى به 
طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شعبه 3 تقديم كه به شماره 960202 ثبت و براى روز 96/10/20 ساعت 
17 وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه 
مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور 
مــى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتــر دادگاه مراجعه و يا 
دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى 
و اتخاذ تصميم خواهد نمود.قم خيابان ايســتگاه راه آهن مجتمع شــوراى حل اختالف طبقه اول شعبه 3 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان قم 
 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- بشرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت :961462524100135 شــماره پرونــده :9609982524100526 خواهان:آقــاى ميــرزا 
حسين قربانى فرزند محمد حسن خوانده:سيد جواد علوى فرزند محمد عظيم  خواسته : مطالبه وجه يك فقره چك به مبلغ 
100000000 ريال درتاريخ 96/8/14 خواهان فوق دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 
41 تقديم كه به شماره 960530 ثبت و براى روز 96/9/29 ساعت  9 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس 
و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور 

بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم

اگهى ابالغ تبادل لوايح
تجديد نظرخواه: بانك مهر اقتصاد با وكالت مع الواسطه احمد آموزگار تجديد نظرخواندگان: 1- جعفر شكورى فرزند 
حسنعلى 2- صفر شكورى فرزند حسنعلى به نشانى مجهول المكان تجديد نظر خواسته: اعتراض به دادنامه 96/4/31-501 
صادره از شعبه 38 شوراى حل اختالف در تاريخ 1396/4/31 تجديد نظر خواه: فوق نسبت به دادنامه شماره 501 مورخه 
1396/5/9 صادره از شعبه 38 به دفتر شعبه تقديم كه به شماره و تاريخ 1396/5/9– 374/38/95 ثبت و با توجه به 
مجهول المكان بودن خواندگان حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خواندگان مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم نشانى 

و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شورا (دادسراى پرديسان) دفتر شعبه 38 مراجعه نمايد.
 دفتر شوراى حل اختالف شعبه 38 استان قم

اگهى ابالغ تبادل لوايح
تجديد نظرخواه: بانك مهر اقتصاد با وكالت مع الواســطه احمد آموزگار تجديد نظرخوانده: جواد حســامى نژاد فرزند 
محسن به نشانى مجهول المكان تجديد نظر خواسته: اعتراض به دادنامه 503-96/4/31 صادره از شعبه 38 شوراى حل 
اختالف در تاريخ 1396/4/31 تجديد نظر خواه: فوق نسبت به دادنامه شماره 503 مورخه 1396/4/31 صادره از شعبه 
38 به دفتر شعبه تقديم كه به شماره و تاريخ 1396/4/31– 376/38/95 ثبت و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتى يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم نشانى و دريافت نسخه ثانى دادخواست 

و ضمائم به دفتر شورا (دادسراى پرديسان) دفتر شعبه 38 مراجعه نمايد.
 دفتر شوراى حل اختالف شعبه 38 استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: بانك مهر اقتصاد به وكالت رســول خيابانى خوانده: 1- على بيات فرزند اسداله 2- حميدرضا هادى فرزند 
محمد حسن خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1396/7/23 خواهان: فوق دادخواستى نشر آگهى به طرفيت خوانده: فوق به 
شرح خواسته: فوق به شعبه 38 تقديم كه به شماره 1127/38/96 ثبت و براى روز 1396/9/27 ساعت 15:30 وقت 
رســيدگى تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا 
بــه مــاده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار درج مى گردد خوانده مذكور مى 
تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ 

تصميم خواهد نمود.
 دفتر شعبه 38 حقوقى شوراى حل اختالف قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به 1- عبدالرئوف بلوچ زهى فرزند موسى 2- آقاى ناصر گنگوزهى فرزند 
بلوچ

خواهان آقاى جمشيد جهان ريز ريگى فرزند محمد بخش دادخواستى به طرفيت خواندگان 1- آقاى عبدالرئوف بلوچ 
زهى 2- ناصر گنگو زهى فرزند بلوچ به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9609985501600308 شوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف شهرستان زاهدان 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/2 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تاخوانده 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. م الف/2671
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف شهرستان زاهدان

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم معصومه محمودى نصيرآبادى داراى شناسنامه شــماره 9036 بشرح دادخواست به كالسه 233/6/96 از اين 
دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ولى اله سخائى الوارسى به شناسنامه 164 در 
تاريخ 1396/8/9 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- معصومه محمودى 
نصيرآبادى فرزند حمزه به ش ش 9036 و ت ت ت1350/10/23 صادره از تهران همسر متوفى 2- امين سخائى الوارسى 
به ش ش 0015156494 و ت ت 1371/8/19 صادره از تهران پسر متوفى 3- سيفعلى سخائى الوارسى فرزند حاجعلى 
به ش ش 920 و ت ت 1319/12/10 صادره از نير پدر متوفى 4- ايران يعقوبى فرزند نجف على به ش ش 3456 و ت 
ت 1330/10/7 صادره از تهران مادر 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/4679
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت سه دانگ مشاع از يك قطعه زمين محصور به مساحت 1000 مترمربع بشماره 326 فرعى از 70 اصلى 
واقع در شــلمبه كــه ذيل ثبت و صفحه و دفتر الكترونيكى داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 511431 بنام آقاى محمد 
اســماعيل ربيعى صادر و تسليم گرديده است. سپس عباسعلى خوش بخت طبق وكالتنامه شماره 1392/8/27-36040 
دفترخانه 7 پرديس با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 1396/7/24-12121-12122 
بگواهى دفترخانه 7 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور 
سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در 
يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ 
انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت 

پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/4682
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى وقت رسيدگى 
در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/28 به آقاى جليل 
آشورى فرزند الفت كه در پرونده كالسه بايگانى 950635 به اتهام ايراد صدمه عمدى بدنى تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى 
گردد تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه مارالذكر جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور 

در دادسرا غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/145
 داديار شعبه بيستم دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى بهنام مالك پور بشماره ملى 0490434878 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 960579 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان خانم حديقه محمد نجفى 
به شماره شناسنامه 1226 در تاريخ 1392/5/22 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى حسين قلى وادانى فرزند اكبر به ش ش 33 صادره از دماوند پسر متوفى 2- آقاى كورش قلى 
وادانى فرزند اكبر به ش ش 4 صادره از دماوند پســر متوفى 3- آقاى حســن قلى وادانى فرزند اكبر به ش ش 10 
صادره از دماوند پسر متوفى 4- آقاى عبداله دانشفر فرزند اكبر به ش ش 8 صادره از دماوند پسر متوفى 5- خانم 
فهيمه قلى وادانى فرزند اكبر به ش ش 1664 صادره از دماوند دختر متوفى 6- خانم فريده قلى وادانى فرزند اكبر 
به ش ش 1609 صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه 

به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/4678
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى مزايده اموال غير منقول
شماره بايگانى شعبه:960806- به موجب پرونده اجرايى واصله از شعبه 8 دادگاه عمومى / خانواده رى مبنى 
بر دعوى خانم (نرگس كشاورز) بطرفيت(الهه ، الهام ، ليال ،محبوبه همگى مشهدى على وراث مرحوم ابراهيم مشهدى 
على) داير بر محكوميت خوانده به پرداخت (45 ميليون تومان بابت اجرت المثل + هزينه دادرسى +300/314/939 
ريال بابت مطالبه مهريه واصله از شــورا) در حق خواهان و پرداخت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت كه حسب 
درخواست خواهان نسبت به توقيف ملك مسكونى ، تجارى بنشانى شهررى فدائيان اسالم مجتمع اركيده ورودى 24 
طبقه نهم واحد يك با شماره پالك ثبتى 34682 فرعى از 123 اصلى بخش 12- به مساحت 62/55 مترمربع در يك 
مجتمع 45 واحدى با حدود 10 ســال ســابقه ساخت داراى انشعاب آب و گاز مشترك و برق اختصاصى اقدام و مراتب 
توقيف وفق ماده 105 قانون اجراى احكام مدنى به خوانده ابالغ گرديده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده است 
و متعاقب آن ارجاع امر كارشناس صورت گرفته و بر اساس نظريه كارشناسى توسط آقاى (مهندس محمدرضا زيو دار) 
به ميزان 760/000/000 ريال برآورد قيمت گرديده اســت كه نظريه كارشناسى وفق ماده 75 قانون اجراى احكام 
مدنــى بــه طرفين ابالغ گرديده و هيچ يك از اصحاب دعوى به نظريه اعتراضى نكرده اند لذا مقرر گرديد مال توقيفى 
در روز 3 شــنبه مورخ (1396/09/07) راس ســاعت (11) الى (11/30) با حضور نماينده محترم دادستان در محل 
اجراى احكام خانواده دادگســترى رى به نشانى شــهررى ميدان ساعى جنب شهردارى منطقه 20 تهران – دادگسترى 
رى طبقه همكف – اجراى احكام خانواده از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسى شروع و به 
هركسى كه باالترين نرخ پيشنهادى را ارائه نمايد واگذار مى شود كه 10 درصد مبلغ مزايده از خريدار فى المجلس 
نقدا اخذ و ما بقى ثمن مزايده نيز حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ مزايده به حساب سيبا دادگسترى رى به شماره 
2171299031001 واريز گردد در غير اين صورت 10 درصد دريافتى روز مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده يكبار 

ديگر تجديد خواهد گرديد. م الف/4568
 دادورز شعب خانواده دادگسترى شهررى – روزبهانى

دادنامه
شماره پرونده:2-96-18 ، تاريخ رسيدگى: 1396/5/10- مرجع رسيدگى كننده: شوراى حل اختالف حوزه دو 
خاش ، خواهان: وحيد قلندر زهى فرزند ملك محمد ســاكن خاش ريگ آباد خيابان شــهيد باهنر پالك 56- خواندگان: 
1- نعيم ريگى فرزند عليم 2- الهداد ريگى فرزند مراد هر دو مجهول المكان ، خواسته: الزام خواندگان به تنظيم و 
انتقال سند اتومبيل تويوتا وانت هايلوكس به شماره پالك 95-745ج24 مقوم به هفتاد ميليون ريال ، گردشكار: پس 
از وصول گزارش پرونده و ضمائم و ثبت پرونده به كالسه فوق و تعيين وقت رسيدگى و ابالغ به طرفين سرانجام قاضى 
شورا به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل و پس از بررسى اوراق پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت 
به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دادخواست آقاى وحيد قلندر زهى فرزند ملك محمد به طرفيت 
خواندگان 1- نعيم ريگى فرزند  عليم 2- الهداد ريگى فرزند مراد به خواسته الزام خواندگان به تنظيم و انتقال سند 
مالكيت اتومبيل تويوتا وانت هايلوكس به شماره پالك 95-745ج24 مقوم به هفتاد ميليون ريال نظر به اينكه خواهان 
در دادخواست تقديمى و اظهارات خود در جلسه رسيدگى بيان نمود خودروى فوق الذكر را از آقاى نعيم ريگى خريدارى 
كه ثمن آن را نقدا پرداخت نموده ام و تعويض پالك نيز به نامم ميباشد و حال كه قصد تنظيم سند خودرو را دارم وى 
مجهول المكان ميباشد لذا تقاضاى محكوميت آن را دارم شورا با عنايت به اينكه خوانده مجهول المكان بوده و از طريق 
درج و نشــر آگهى در روزنامه كثيراالنتشــار دعوت كه با اطالع از موضوع در جلسه حاضر نگرديده و هيچ گونه ايراد و 
دفاعى به عمل نياورده توجها به تعويض پالك به نام خواهان كه به امضا طرفين رسيده و اظهارات شهود و  احراز معامله 
بين طرفين مستندا به مواد 237و223و219 و 362 قانون مدنى و مواد 198و195و194 و بند ب ماده 230 قانون 
آيين دادرسى مدنى راى بر محكوميت خوانده رديف اول آقاى نعيم ريگى به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال 
سند يك دستگاه خودروى تويوتا وانت هايلوكس به شماره پالك 95-745ج24 به نام خواهان صادر و خوانده رديف 
دوم را به لحاظ اينكه ســند خودرو بنام وى نيســت فاقد سمت دانسته و به استناد به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به رد دعوى صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و سپس ظرف مدت 20 روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى 

نزد محاكم محترم عمومى شهرستان خاش مى باشد. م الف/519
قاضى شوراى حل اختالف خاش

متن آگهى
خواهــان هــادى ابوالفضلــى راوندى دادخواســتى به طرفيــت خوانده ميثم كريمشــاهى بيدگلى به خواســته 
اعســار از پرداخــت محكــوم به تقديــم دادگاه هاى عمومى شهرســتان آران و بيــدگل نموده كه جهت رســيدگى به 
شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان آران و بيدگل واقع در آران و بيدگل ارجاع و به كالســه 
9609983620200617 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1396/9/28 و ســاعت 10/30 تعيين شــده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده ميثم كريمشــاهى بيدگلى و درخواســت 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 از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده ميثم كريمشاهى بيدگلى پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان آران و بيدگل

مزايده نوبت دوم
درپرونده كالســه 952363 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبد كاووس و حسب مفاد دادنامه 
شــماره 9409971787300448- 1394/04/29 بشماره بايگانى 940309 شعبه 3 دادگاه حقوقى گنبد كاووس 
محكوم عليه اسماعيل شكور زاده فرزند قدرت به نشانى شهرستان گنبد كاووس-خيابان امام خمينى جنوبى روبروى 
پاســاژ طباطبائى شركت تعاونى مصرف كسرى آقاى شكورزاده، محكوم اســت به پرداخت مبلغ 180.000.000 ريال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 5.460.000 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 5.520.000 ريال بابت حق الوكاله وكيل 
و پرداخت خســارت تاخير تاديه ازتاريخ 1393/09/18 كه تا آخر مهر ماه 1396 ميزان آن به مبلغ 48/477/751 
ريــال محاســبه مى گردد جمعا به مبلــغ /239/457/751 ر يال درحق محكوم لها زهرا گرايلــو با وكالت خانم مژگان 
يــادگارى و پرداخت مبلغ 11.912.722 ريال بابت هزينه اجرا درحق صنــدوق دولت جمعا" بمبلغ 251/430/638 
ريــال، كه در قبال آن بشــرح نامــه شــماره 139505812004001309–26//1395/05 اداره ثبت شهرســتان 
گنبدكاووس پالك ثبتى شــماره 9137 فرعى از يك اصلى بخش10 ازمحكوم عليه توقيف و حســب نظريه كارشناس 
درتاريخ 1396/03/09 ارزش آن به مبلغ 6.524.000.000 ريال اعالم گرديده است كه از طريق مزايده حضورى و 
با حضور نماينده دادسرا به فروش ميرسد.1-مطابق نظريه كارشناسان منتخب دادگسترى پالك ثبتى موصوف جمعا " به 
مبلغ-/6/524/000/000 ريال ميباشد كه مقدار39 سهم مشاع از تعداد يك هزار سهم مشاع از پالك ثبتى شماره 
9137 فرعــى از يــك اصلى بخش 10 به ارزش -/254/436/000 ريال معادل و متناســب محكوم به جهت وصول 
محكوم به از طريق مزايده بفروش ميرسد.2-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشناس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
فروخته ميشود.3-موعد مزايده روز پنجشنبه مورخه1396/09/09 ساعت 9 الى10 ميباشد.4-مزايده براى جلسه 
دوم تشــكيل مى گردد.5-مكان مزايده اجراى احكام مدنى شعبه اول حقوقى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى 
باشد.6-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند.7-اين آگهى فقط دريك نوبت 
منتشر ميگردد.8-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى 
توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارائه نمايد . در غير اينصورت مبلغ واريزى از 
وى در حق دولت ضبط ميگردد.9-بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.10-مالكيت برنده 

مزايده مشمول مقررات امالك مشاعى خواهد بود .
مغربى قوجق - مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني) آگهي مزايده مال 
غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه  17212/3-ش و8802608  
مساحت  به  آن   در  احداثي  بناي  با  زمين  قطعه  يك  ششدانگ 
قطعه  اصلي   2398 از  فرعي   10815 پالك  به  مترمربع   65
اصلي  از  فرعي   3018 از  شده  مجزي  و  مفروز  تفكيكي  اول 
بطول13  شماال  اربعه:  حدود  تهران  بخش10  در  واقع  مذكور 
قطعه  به  متر  بطول5  شرقا  باقيمانده   93 قطعات92و  به  متر 
به  متر  بطول13  جنوبا:   2398/3020 و  پالك3018  جز  سوم 
قطعه دوم پالك 2398/10676 غربا بطول5 متر به خيابان12 
دفتر947   293 صفحه  ثبت152872  شماره  ذيل  كه  متري 
امالك ثبت و مع الواسطه به نام آقاي كاظم حسين زاده قراجه 
شماره6214  رهني  سند  بموجب  و  است  گرديده  منتقل  نرلو 
پاسارگاد  بانك  رهن  در  تهران  دفترخانه 734  مورخ86/7/12 
اجراييه  به صدور  منجر  تعهد  ايفاي  عدم  بعلت  كه  گرفته  قرار 
تحت شماره ش/3-17212 و مكانيزه 8802608 شده است 
و برابر نظريه مورخ 96/6/4 هيات سه نفره كارشناسان رسمي 
دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از: ملك فوق 
خيابان  مقدم  ميدان  (فالح)  ابوذر  خيابان  تهران  در  است  واقع 
شهسوار حقيقي شمالي پالك111 و 113 مورد ارزيابي: بناي ملك 
يك ساختمان قديمي ساز سه طبقه و فاقد اسكلت با نماي سيماني 
مي باشد طبقه همكف شامل يك باب مغازه يك اتاق راهرو و راه 
پله و سرويس بهداشتي و حمام در داخل حياط و طبقه اول شامل 
دو اتاق و آشپزخانه و راه پله و طبقه دوم شامل خرپشته و يك 
كابينت  رنگ  و  گچ  بدنه  موزائيك  طبقات  كف  باشد  مي  انباري 
آشپزخانه فلزي سيستم سرمايش كولرآبي و سيستم گرمايش 
بخاري گازي و داراي انشعابات آب و برق و گاز مي باشد. الزم به 
ذكر است باتوجه به طرح شهرداري بناي ساختمان از سمت خيابان 
داراي4/5 متر عقب نشيني و در مجموع 22/5 مترمربع اصالحي 
(دو   2/150/000/000 مبلغ  به  سرقفلي  احتساب  با  و  دارد 
مليارد و يكصد و پنجاه ميليون ريال) ارزيابي شده است و جهت 
وصول طلب بستانكار و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز 
سه شنبه مورخ 96/9/7 از ساعت 9 الي 12 ظهر  در محل اداره 
كودك  جهان  چهارراه  تهران  در  واقع  رسمي  اسناد  اجراي  سوم 
پالك34 ساختمان معاونت اجراي  اسناد  رسمي   استان تهران- 
سالن مزايده از طريق مزايده حضوري بفروش مي رسد و مزايده 
از مبلغ 2/150/000/000ريال (دو ميليارد و يكصد و پنجاه 
ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد 
آزاد  عموم  براي  مزايده  جلسه  در  شركت  شد  خواهد  فروخته 
است و فروش كال نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل 
رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان 
ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. طالبين و خريداران ميتوانند  
جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضمين شده 
ضمنا  نمايند.  شركت  مزايده  جلسه  در  پايه  مبلغ  به  ملي  بانك 
بدهي هاي مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك 
و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم 
قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده بعهده برنده مزايده است 
ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و  به  انتقال موكول  تنظيم سند  و 
شهرداري و... خواهد بود مورد مزايده باتوجه به اعالم بستانكار 

بيمه مي باشد.  تاريخ انتشار آگهي مزايده: 96/8/21
نقيبي رسمي-  اسناد  سوم  اداره  رئيس  الف       17176/م 

تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي   
برابر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  باغات  زراعي  اراضي  وضعيت 
اصالحي  و   96/7/4 مورخ   00628 1396603011470 شماره  راي 
قانون  موضوع  هيات   96/7/29 مورخ   139660301147000837
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  باغات  زراعي  اراضي  وضعيت  تكليف  تعيين 
تصرفات  تهران  زيبادشت  وامالك  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمي 
به  احمد  فرزند  ماهروزاده  فهيمه  خانم  متقاضيان  بالمعارض  مالكانه 
شماره شناسنامه997 صادره از تهران به شماره ملي0045908796 در 
يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت176مترمربع قسمتي از 
پالك988- اصلي واقع در بخش10 تهران خريداري محرز گرديده است 
آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
متقاضي  مالكيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتيكه  در  شود  مي 
ماه  دو  مدت  به  آگهي  انتشار  تاريخ  از  ميتوانند  باشند  داشته  اعتراضي 
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 قضايي تقديم 
وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي  صورت  در  است   بديهي  نمايند.   
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.   توضيحا نسبت به 
ملك فوق پالك ثبتي2 فرعي از 988-اصلي تعيين گرديده است .  تاريخ 
انتشار نوبت اول: 1396/8/6 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/8/21 
شكوري  - زيباشت  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  رئيس  الف             16636/م 

آگهي اخطار ماده101 آئين نامه اجراي اسناد رسمي بدينوسيله به 1-آقاي 
علي محمد نگارش 2-شركت مهندسين مشاور آفرينش طرح و سازه غرب 
هر دو به نشاني خيابان آيت اله كاشاني مقابل شهرداري منطقه5 بدهكار/

راهن پرونده اجرايي كالسه 19451/ش3 و 8902914 ابالغ مي گردد 
ملك مورد وثيقه پرونده اجرايي مذكور به پالك ثبتي شماره118/21054 
واقع در بخش11 تهران به مبلغ2/850/000/000ريال ارزيابي گرديده 
كه نظريه كاشناس مذكور در آدرس مندرج در متن سند رهني به نشاني 
فوق جهت ابالغ ارسال كه طبق گزارش مورخ96/7/17 واحد ابالغ ثبت 
اسناد (منطقه16 پستي) آدرس مذكور مورد شناسايي واقع نگرديده لذا 
مراتب به شرح فوق به شما ابالغ ميگردد چنانچه به مبلغ ارزيابي پالك 
مذكور معترض مي باشيد ميتوانيد اعتراض كتبي خود را ظرف مدت 5 روز 
از تاريخ انتشار اين آگهي ضميمه فيش بانكي دستمزد كارشناس تجديدنظر 
به مبلغ7/000/000ريال واريز به حساب سيبا0103134800001نزد 
بانك ملي به نام كانون كارشناسان رسمي دادگستري به دفتر اين اداره 
واقع در چهارراه جهان كودك ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي طبقه 
دوم تسليم و ضمنا به اعتراضي كه خارج از موعد و يا فاقد فيش بانكي 

دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
نقيبي  – رسمي  اسناد  اجراي  سوم  اداره  رئيس  الف      17171/م 

شيمي  تكتاز  گريس  و  روغن  شركت  ارزيابي  اخطاريه  ابالغ  آگهي 
حميدرضا  مديريت  به  ثبت53  شماره  خاص  سهامي  استيل  غرب 
شده  ابالغ  اخطاريه  پيرو  هوش  نيك  آرش  و  گرگري  صبوري 
بانك  درخواست  بدنبال  و   1392/2/17 شماره5000227- 
پاسارگاد سمنان مبني بر گذشت يكسال از ارزيابي نسبت به ارزيابي 
مجدد با هيات سه نفره به كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع و به 
مبلغ4/850/000/000ريال پالك ثبتي شماره3/380 اصلي مفروز 
و مجزي شده از111 فرعي از اصلي بخش يك سمنان متعلق به شركت 
روغن و گريس تكتاز شيمي غرب وراهنين شكوفه پيوندي و رحمت 
ارزيابي  باشد  مي  عربي  محسن  و  فرد  كاشاني  ريحانه  و  تشرفي  اله 
گرديده كه ارزيابي مذكور قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد مراتب 
بدهي  پرداخت  به  نسبت  روز   3 ظرف  تا  ابالغ  شما  به  بدينوسيله 
خويش اقدام ونامه كتبي مبني بر رضايت بستانكار و يا با حضور در 
شعبه نسبت به واريز فيش پرداختي بدهي خود اقدام نمائيد در غير 

اينصورت ملك مذكور از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد.
احمديان  – اجراي اسناد رسمي  اول  اداره  الف       رئيس  17172/م 


