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

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

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

1-ششــدانگ يكباب خانه  از پالك...... فرعى از پالك 1854 اصلى فوق به مســاحت 
148/27 متر مربع ابتياعى آقاى/خانم ابوالفضل شاكرى و جمشيد شاكرى هركدام در سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ  از محل مالكيت ثبتى : عصمت وقار موســوى برابر رأى شماره 
5148-96 و5149-96 مورخه 96/10/30  كالسه  200-96و 240-96  هيأت  دوم                    
2-ششــدانگ يكبــاب مغازه از پــالك 1 فرعى از پالك 1243 اصلى فوق به مســاحت 
43/35 متر مربع ابتياعى آقاى/ سيدمحسن آل طه از محل مالكيت ثبتى : شخص متقاضى 

برابر رأى شماره5065-96 مورخه 96/10/24 كالسه 775-95 هيأت اول
 3- ششــدانگ يكباب خانه از پالك...... فرعى از پالك 1848اصلى فوق به مســاحت 
90/56  متــر مربع ابتياعى آقاى/ بيك محمد پارســا از محل مالكيت ثبتى :  زين العابدين 
عزيزى  برابر رأى شماره 4920  -96  مورخه 96/10/18  كالسه  315-96   هيأت اول

4-ششــدانگ يكبــاب ســاختمان از پــالك 2 فرعــى از پــالك 1650  اصلــى فوق به 
مســاحت 37/68 متــر مربــع ابتياعى /خانــم  عاطفه بى بى عســكريانى از محــل مالكيت 
ثبتى:  مجيد ابراهيمى برابر رأى شــماره 5199-96 مورخه 96/11/2 كالســه96-339                                 

هيأت اول
5-ششدانگ يكباب خانه و مغازه از پالك 2 فرعى از پالك 3051 اصلى فوق به مساحت 
76/43 متر مربع ابتياعى آقاى/رســول رحيمى و سلطانعلى رحيمى هر كدام در سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ از محل مالكيت ثبتى: آقايان رسول رحيمى و سلطانعلى رحيمى برابر 
رأى شــماره 5207-96 و 5208-96 مورخه 96/11/2  كالســه    783-93 و 93-785  

هيأت  اول
6-ششدانگ يكباب  مغازه از پالك 15 فرعى از پالك 496 اصلى فوق به مساحت9/38 
متر مربع ابتياعى آقاى/ عباسعلى يزدان پناه و على يزدان پناه هر كدام درسه دانگ مشاع 
از ششــدانگ  از محــل مالكيت ثبتى:  حســن  ســلطانى  ورثــه بلقيــس                برابر رأى 
شماره5396-96 و5397-96 مورخه 96/11/14  كالسه  312-96و 313-96  هيأت  

دوم  
7-ششــدانگ يكباب مغازه از پالك......  فرعى از پالك 2803و2804و2805  اصلى 
فــوق بــه مســاحت 6/74  متر مربــع        ابتياعى آقــاى/ محمد مهدى طالب خــواه  در 11 
سهم مشاع از 13 سهم از ششدانگ و غالمحسن طا لب خواه در 2 سهم مشاع از 13 سهم  
از ششــدانگ از محل مالكيت ثبتى: غالمحســن و محمد مهدى طا لب خواه برابر رأى شماره 
05400-96 و 5401-96 مورخه 96/11/14 كالسه  564-95 و 594-95 هيأت دوم

بخش دو بجنورد پالك  121 -اصلى  اراضى   شاه پسند (خوش منظر) 
8- ششــدانگ يكبــاب  دامدارى از پالك128 و129  فرعــى از پالك 121اصلى فوق 
به مساحت1314/17 متر مربع ابتياعى /خانم بتول درتومى از محل مالكيت ثبتى: حسين 
تيمور تاشلو برابر رأى شماره 5244-96 مورخه 96/11/4 كالسه  5729-91 و 5730-

91 هيأت دوم  
بخش دو بجنورد پالك  125 -اصلى  اراضى   قريه عزيز

9-ششــدانگ يكباب خانــه از پالك 247 فرعى از پالك 125 اصلى فوق به مســاحت  
163 متــر مربــع ابتياعــى آقاى/جعفــر شــاددل                                   از محــل مالكيــت ثبتى 
: مير ابراهيم حســينى معصوم  فرزند مير ســليمان برابر رأى شــماره 5167-96 مورخه 

96/10/30                     كالسه 31-92 هيأت  اول 
-10ششــدانگ يكباب   منزل مســكونى از پالك 196 فرعى از پالك  125اصلى فوق 
به مســاحت 166/43 متر مربــع ابتياعى خانم/ زهرا حيــدرى از محل مالكيت ثبتى : على 
اكبر فتحى حمزانلوئى فرزند حسن برابر رأى شماره5139-96 مورخه 96/10/30 كالسه 

409-96 هيأت  اول 
11-ششــدانگ يكباب خانــه از پالك 39 فرعى از پالك 125 اصلى فوق به مســاحت 
139/78 متر مربع ابتياعى /خانم سكينه عزيزى طراقى از محل مالكيت ثبتى : على اصغر 
عزيزى  فرزند على محمد برابر رأى شماره 5176-96 مورخه 96/10/30                    كالسه 

747-95 هيأت  اول
-12ششــدانگ يكباب  خانــه از پالك 41 فرعى از پالك 125اصلى فوق به مســاحت 
213/16 متــر مربع ابتياعى آقاى/خانم   هاشــم پور محمد و فاطمه ســبحانى هر كدام در 
ســه دانگ مشاع از ششــدانگ  از محل مالكيت ثبتى:  على اصغر عزيزى فرزند على محمد  
برابررأى شماره  5349-96 و 5348-96 مورخه 96/11/10  كالسه 660-93 و 661-
93هيآت : دوم                                  13-ششدانگ يكباب منزل از پالك 55 فرعى از پالك 
125   اصلــى فوق به مســاحت 104/06 متر مربع ابتياعى آقــاى/ على ميالنلوئى از محل 
مالكيت ثبتى : قربان فالح عزيزى برابر رأى شــماره 6864-95 مورخه 95/7/19 كالســه 

694-94                             هيأت دوم
14-ششــدانگ يكبــاب خانه  ازپــالك 594 و 630  فرعى از پــالك 125  اصلى فوق 
بــه مســاحت 208/75 متــر مربع ابتياعى آقــاى/ محمد خالقيــان مقــدم از محل مالكيت 
ثبتى: تقى ارزمانى برابر رأى شــماره  5165-96 مورخه 96/10/30 كالســه  96-391                                

هيأت  دوم    
بخش دو بجنورد پالك  126 -اصلى  قريه  الهورديخان           

15-ششــدانگ يكباب خانه از پالك  89 فرعى از پالك 126 اصلى فوق به مســاحت 
155/15 متر مربع ابتياعى فاطمه روشندل و رضا صباغيان هركدام در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ از محل مالكيت ثبتى : عباس حسن زاده برابر رأى شماره 5381-96 و 5382-

96 مورخه 96/11/14 كالسه  728-95 و 729-95 هيأت دوم 
بخش دو بجنورد پالك  129 -اصلى   اراضى ملكش

16-ششــدانگ يكباب خانه از پالك 117 فرعى از پالك 129 اصلى فوق به مســاحت 
131/72 متــر مربع ابتياعى آقاى/ غضنفر نيســتانى از محل مالكيت ثبتى: محمود قورچى 

برابر رأى شماره 005179-96 مورخه 96/10/30 كالسه  22-96 هيأت دوم
17-ششدانگ يكباب منزل  مسكونى  از پالك 87  فرعى از پالك 129 اصلى فوق به 
مساحت 176/17  متر مربع                                      ابتياعى /خانم  زينب يزدانى در دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ و مليحه يزد انى در چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ                             از 
محل مالكيت ثبتى:   نزاكت صديق زاده  برابر رأى شماره 5304-96 و 5307-96 مورخه 

96/11/8 كالسه 34-96 و 35-96 هيأت دوم
18- ششدانگ يكباب منزل  از پالك 100 فرعى از پالك 129  اصلى فوق به مساحت  
150/29متر مربع                                  ابتياعى آقاى/ غالمعلى محمد ياران  از محل مالكيت 
ثبتى: محمــد صديق زاده   فرزند على برابر رأى شــماره  5162-96 مورخه 96/10/30  

كالسه 451-96  هيأت دوم

-19ششدانگ يكباب منزل از پالك  141 فرعى از پالك  129 اصلى فوق به مساحت 
376/80  متر مربع                          ابتياعى /خانم... بى بى حصارى  از محل مالكيت ثبتى: 
شخص متقاضى  برابر رأى شماره 4969-96مورخه 96/10/20  كالسه  95-513                                            
20-ششــدانگ يكباب خانه از پــالك 17فرعى از پالك 129 اصلى فوق به مســاحت 
62/45 متر مربع ابتياعى آقاى/ حســين گريوانى و محمد گريوانى  هر كدام در ســه دانگ 
مشاع از ششدانگ از محل مالكيت ثبتى : عبد العلى جاللى بجنوردى        برابر رأى شماره: 

5151-96و 5152-96 مورخه 96/10/30 كالسه 293-95 و169-96 هيأت اول 
بخش دو بجنورد پالك  154 -اصلى  اراضى طارمى

21-ششــدانگ يكبــاب  منــزل از پــالك 70 فرعــى از پــالك 154 اصلــى فــوق به 
مســاحت 150/83 متــر مربع ابتياعى آقاى/ محمد على اصغــرزاده از محل مالكيت ثبتى : 
شــهردارى بجنــورد  برابر رأى شــماره5327-96 مورخــه 96/11/9 كالســه 96-437                                             

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

22-ششدانگ يكباب ساختمان از پالك...... فرعى از پالك 155 اصلى فوق به مساحت 
126/05 متر مربع ابتياعى آقاى/ محمد نفس قهرمانى از محل مالكيت ثبتى : حسين على 
آبــادى فرزنــد عباســقلى  برابر رأى شــماره5161-96 مورخه 96/10/30           كالســه  

914-95  هيأت دوم
-23ششــدانگ يكباب خانه  از پالك...... فرعى از پالك 155  اصلى فوق به مســاحت 
125/53 متــر مربــع ابتياعــى آقــاى/ ناصر امامــى از محل مالكيــت ثبتى : بــدر باغچقى 
فرزند حســن برابــر رأى شــماره 005181-96 مورخــه 96/10/30 كالســه 96-394                                   

هيأت دوم
24-ششــدانگ يكباب مغازه از پالك...... فرعى از پالك 155   اصلى فوق به مساحت 
54/81 متــر مربــع ابتياعى آقاى/ســيد رحيم هادى فر از محل مالكيت ثبتى:  شــهردارى 

بجنورد برابر رأى شماره 5182-96مورخه 96/10/30 كالسه  402-95  هيأت دوم
25-ششــدانگ يكباب خانه  از پالك2988 فرعى از پالك155 اصلى فوق به مساحت 
145/59 متر مربع ابتياعى آقاى/ على ريحانى                      از محل مالكيت ثبتى : شخص 

متقاضى  برابر رأى شماره 4964-96 مورخه 96/10/20  كالسه  401-94  هيأت دوم
26-ششــدانگ يكباب خانه از پالك...... فرعى از پالك 155 اصلى فوق به مســاحت 
176  متــر مربــع ابتياعــى آقاى/خانم موســى يزدانى از محــل مالكيت ثبتى: شــهردارى 
بجنورد  برابر رأى شــماره  4976-96 مورخه 96/10/20  كالســه  853-95  هيات اول 
-27ششدانگ يكباب خانه از پالك...فرعى از پالك155 اصلى فوق به مساحت 32/45 متر 
مربــع ابتياعى آقــاى/ داود دولتى از محل مالكيت ثبتى : ورثه محمد صديق زاده برابر رأى 

شماره 005054-96 مورخه96/10/24كالسه 243-96                 هيأت اول
بــه  از پــالك 155اصلــى فــوق  از پــالك فرعــى  28-ششــدانگ يكبــاب منــزل 
مساحت110/22متر مربع ابتياعى آقاى/ محمد پرويزى                      از محل مالكيت ثبتى 
: ولى باغچقى فرزند على برابر رأى شماره 5216-96 مورخه 96/11/2 كالسه 94-317   

هيأت  اول                            
29-ششــدانگ يكباب خانــه از پالك.....فرعى از پالك 155 اصلى فوق به مســاحت 
90/60متر مربع ابتياعى آقاى/ غالمعلى  گريوا نى از محل مالكيت ثبتى: على ضيغمى برابر 

رأى شماره 5171-96 مورخه 96/10/30 كالسه 85-96  هيأت  اول
30-ششدانگ يكباب ساختمان از پالك......فرعى از پالك 155اصلى فوق به مساحت 
29/20متر مربع ابتياعى آقاى/ كيارش نامجو از محل مالكيت ثبتى:  شهردارى بجنورد برابر 

رأى شماره 005088-96  مورخه 96/10/26 كالسه 00155-96         هيأت اول
31-ششــدانگ يكباب ســاختمان از پــالك 1762فرعى از پــالك 155اصلى فوق به 
مساحت151 متر مربع ابتياعى آقاى/ حسن  برات زاده از محل مالكيت ثبتى:مرتضى باقرى 
پهلوانلــو برابر رأى شــماره 005459-96  مورخه 96/11/17 كالســه 574-96  هيأت 

دوم
بخش دو بجنورد پالك  163 –اصلى  اراضى پنبه زار                                                                                              

32-ششــدانگ يكباب خانه از پالك 907 فرعى از پالك 163 اصلى فوق به مســاحت 
168 متر مربع ابتياعى آقاى/ حسن امانى                    از محل مالكيت ثبتى: شهردارى بجنورد 

برابر رأى شماره  5183-96 مورخه 96/10/30 كالسه 220-96 هيأت دوم
33-ششدانگ يكباب ساختمان از پالك 907 فرعى از پالك 163اصلى فوق به مساحت 
160متر مربع ابتياعى آقاى      اسماعيل امانى از محل مالكيت ثبتى : شهردارى بجنورد برابر 

رأى شماره 5232-96 مورخه  96/11/4 كالسه  860-95                             هيأت دوم
34-ششــدانگ يكباب منزل از پالك 907 فرعى از پالك163اصلى فوق به مســاحت 
168 متر مربع ابتياعى آقاى/.سيد حسين مهجوب  از محل مالكيت ثبتى : شهردارى بجنورد 

برابر رأى شماره 4962-96  مورخه 96/10/19 كالسه 0055-95    هيأت  اول
35-ششدانگ يكباب ساختمان از پالك 907 فرعى از پالك 163 اصلى فوق به مساحت 
168متر مربع ابتياعى آقاى/ نبى اهللا  اغ قلعه از محل مالكيت ثبتى : شهردارى بجنورد برابر 

رأى شماره 5123-96 مورخه 96/10/28 كالسه 195-96                          هيأت  اول
36-ششدانگ يكباب ساختمان از پالك 907فرعى از پالك 163اصلى فوق به مساحت  
153/22متر مربع ابتياعى آقاى/ اميد رحيمى از محل مالكيت ثبتى:  شهردارى بجنورد برابر 

رأى شماره 5166-96 مورخه 96/10/30 كالسه207-96        هيأت  اول
37-ششــد انگ يكباب ســاختمان از  پــالك 907 فرعى از پــالك 163 اصلى فوق به 
مســاحت  189متر مربع ابتياعى / آ قاى قاســم محمدزاده و اسماعيل يوسفى كيكانلو  هر 
كدام در سه دانگ مشاع از ششدانگ از محل مالكيت ثبتى : شهردارى بجنورد                برابر 
راى شماره  5085-96 و 5086-96 مورخه 96/10/26   كالسه 907-95 و 95-909 

هيات :  اول
38-ششــدانگ يكباب منزل از پالك 907 فرعى از پالك 163 اصلى فوق به مساحت 
144متر مربع ابتياعى /خانم كبرا فيروزه                                از محل مالكيت ثبتى: شهردارى 

بجنورد برابر رأى شماره  5352-96 مورخه 96/11/10 كالسه 558-96 هيأت اول
39-ششــدانگ يكبــاب ســاختمان از پالك 907 فرعــى از پــالك 163 اصلى فوق به 
مســاحت  198 متر مربع ابتياعى آقاى/ مسعود سليمانى  از محل مالكيت ثبتى : شهردارى 

بجنورد برابر رأى شماره  5200-96 مورخه 96/11/2 كالسه   359-96 هيأت اول 
بخش دو بجنورد پالك  164 –اصلى  اراضى حصار

40-ششــدانگ يكبــاب خانه از پــالك 151 و152 فرعــى از پــالك 164اصلى فوق 
به مســاحت 128/34 متر مربــع ابتياعى آقاى/خانم ذكريا ســعيدى از محل مالكيت ثبتى 
: مصطفــى علــى آبــادى فرزند محمــد برابــر رأى شــماره 5320-96مورخــه 96/11/8                                  

كالسه  2-96 هيأت دوم
 41-ششــدانگ يكباب منزل مســكونى  از پالك باقى مانده 154 فرعى از پالك 164 
اصلــى فــوق بــه مســاحت  89/68 متــر مربــع                 ابتياعــى آقاى/محمــد رعنائى از 
محــل مالكيت ثبتى : امان اله زعفرانــى برابر رأى شــماره  5316-96 مورخه 96/11/8               

كالسه490-95 هيأت دوم 
بخش دو بجنورد پالك  168-اصلى اراضى   اميريه 

-42ششدانگ يكباب ساختمان از پالك......فرعى از پالك باقى ما نده  168اصلى فوق 
به مساحت  188 متر مربع            ابتياعى آقاى/ ابو الفضل عباسى از محل مالكيت ثبتى : 
غالم عباس جاللى فرزند محمد برابر رأى شماره  005140-96 مورخه 96/10/30 كالسه  

367-96 هيأت اول 
43-ششــدانگ يكباب صحن حياط از پالك......  فرعى از پالك باقى مانده 168  اصلى 
فوق به مســاحت 66/25 متر مربع               ابتياعى آقاى/ ســيد حســن علوى زاده از محل 
مالكيت ثبتى:   شركت تعاونى مسكن بهدارى بجنورد برابر رأى شماره 5468-96 مورخه 

96/11/17كالسه  500-96 هيأت  دوم 
بخش دو بجنورد پالك  169 -اصلى اراضى  صدر آباد 

44-ششدانگ يكباب مغازه از پالك با قى مانده 409فرعى از پالك 169 اصلى فوق به 
مساحت 31/12متر مربع ابتياعى آقاى/خانم رضا شاكر گليانى و ام البنين دهقان پور وحيد 
هركدام درسه دانگ مشاع از ششدانگ از محل مالكيت ثبتى: على دهقان پور وحيد برابر 
رأى شــماره 5172-96 و 5175-96 مورخه 96/10/30 كالسه 1330-92 و 95-408                     

هيأت دوم
45-ششــدانگ يكباب خانه از پالك 7112 فرعى از پالك 169اصلى فوق به مساحت 
171/12 متــر مربــع ابتياعى آقاى/خانم      على نيســتانى از محل مالكيت ثبتى : شــخص 
متقاضــى و فاطمــه آختــه برابر رأى شــماره 5324-96 مورخه 96/11/8               كالســه   

446-96  هيأت دوم
46-ششــدانگ يكبــاب  منــزل از پــالك144 فرعــى از پــالك 169اصلــى فــوق 
بــه مســاحت171/65متر مربــع ابتياعــى آقــاى/ علــى ســاجدى از محل مالكيــت ثبتى : 
غالمحســين حمايلى برابر رأى شــماره 5323-96 مورخه 96/11/8 كالسه 95-00700                                 

هيأت دوم 
47-ششــدانگ يكباب ســاختمان از پــالك 138 فرعى از پــالك 169  اصلى فوق به 
مســاحت 162/10متــر مربع ابتياعى آقاى/خانــم حميدرضا ربانى از محــل مالكيت ثبتى: 
عباسعلى كديور برابر رأى شماره 5345-96مورخه 96/11/9كالسه        918-95 هيأت 

دوم
48- ششــدانگ يكباب. ســاختمان از پــالك202 فرعى از پــالك 169اصلى فوق به 
مســاحت 116/75 متر مربع ابتياعى آقاى/  اميد ايزانلو از محل مالكيت ثبتى: محمد على 

ثائبى برابر رأى شماره4988-96 مورخه 96/10/21 كالسه  407-96          هيأت اول
49- ششــدانگ يكبــاب خانــه از پــالك 160فرعــى از پــالك 169 اصلــى فــوق به 
مساحت84/15 متر مربع ابتياعى آقاى/ على حسين اكبرزاده از محل مالكيت ثبتى : سكينه 
حقانى برابر رأى شماره  4982-96مورخه 96/10/20كالسه  297-96           هيأت اول

50- ششــدانگ يكباب خانه از پالك 160فرعى از پالك 169 اصلى فوق به مســاحت 
84/48  متر مربع.ابتياعى آقاى/ محمد اكبر زاده از محل مالكيت ثبتى : سكينه حقانى برابر 

رأى شماره 004981-96 مورخه 96/10/20 كالسه 279-96          هيأت اول
51-ششــدانگ يكبــاب ســاختمان از پالك 171 فرعــى از پــالك 169 اصلى فوق به 
مساحت  146/80متر مربع ابتياعى آقاى/آرش عفتى و بهنام عفتى هركدام در سه دانگ 
مشاع ازششدانگ از محل مالكيت ثبتى : آقايان براتعلى برات زاده و اله شكور برات زاده 
وخانم ســلطنت برات زاده و فاطمه برات زاده برابر رأى شــماره 5024-96 و96-5030 

مورخه 96/10/23                                            كالسه  193-96 و 194-96 هيأت اول
52-ششــدانگ يكباب ســاختمان از پــالك 135 فرعى از پــالك 169 ا صلى فوق به 
مســاحت 205/08  متــر مربع ابتياعى آقــاى/ محمد نقى فرزانه از محــل مالكيت ثبتى  : 
شــهردارى بجنورد  برابر رأى شــماره 04944-96 مورخه 96/10/19 كالسه   95-807 

هيأت اول 
53-ششــدانگ يكباب خانه از پالك 136 فرعى از پالك 169 اصلى فوق به مســاحت 
69/32 متــر مربع ابتياعى /خانم ســكينه على يارى از محــل مالكيت ثبتى : قليچ صفدرى 
فرزنــد صفــدر برابــر رأى شــماره 4963-96  مورخــه 96/10/19 كالســه 96-197                                       

هيأت اول 
54-ششــدانگ يكبــاب خانــه از پــالك 94 فرعــى از پــالك 169 اصلــى فــوق بــه 
مســاحت171/15 متر مربــع ابتياعى آقــاى/ ولى قدوســى از محل مالكيــت ثبتى: ورثه 
محمــد راحتــى برابــر رأى شــماره 4978-96 مورخــه 96/10/20كالســه 96-263                                

هيأت اول 
55-ششــدانگ يكباب خانه از پالك 202 فرعى از پالك 169اصلى فوق به مســاحت  
194/50 متر مربع ابتياعى /خانم عذرا على آبادى از محل مالكيت ثبتى : محمد على ثائبى 

برابر رأى شماره 5180-96 مورخه 96/10/30كالسه  323-96      هيأت اول
56-ششــدانگ يكباب خانــه از پالك 94 فرعى از پالك 169 اصلى فوق به مســاحت 
143/82  متــر مربــع ابتياعــى آقاى/قدرت اله كاوســى از محل مالكيت ثبتــى : صديقه 
فتحــى ورثه محمــد برابر رأى شــماره 5094-96 مورخه 96/10/27 كالســه  95-801                                          

هيأت اول
57-ششــدانگ يكباب خانه از پالك 160فرعى از پالك 169 اصلى فوق به مســاحت   
90/50 متر مربع ابتياعى آقاى/ جواد مقدسى مايوان از محل مالكيت ثبتى : عليرضا رزمى 

رضا برابر رأى شماره  5174-96 مورخه 96/10/30 كالسه   343-96       هيأت  اول
58-ششدانگ يكباب انبارى از پالك 124 فرعى از پالك 169 اصلى فوق به مساحت  
86 متر مربع ابتياعى آقاى/ محمد تقى رشيدى از محل مالكيت ثبتى : براتعلى نيك بين برابر 

رأى شماره  5083-96 مورخه 96/10/26 كالسه 785-96             هيأت اول 
59-ششــدانگ يكباب خانه از پالك 142فرعى از پالك 169 اصلى فوق به مســاحت  
279/60 متــر مربــع ابتياعى آقاى/ محمد على فيضى كالتــه از محل مالكيت ثبتى : محمد 
علــى منيــرى مقــدم  برابر رأى شــماره  5143-96 مورخــه 96/10/30                كالســه  

3183-91  هيأت اول 
60-ششدانگ يكباب منزل از پالك 1656 فرعى از پالك 169اصلى فوق به مساحت  
124/29متر مربع ابتياعى /خانم اكرم برزگران از محل مالكيت ثبتى : رمضا نعلى موســى 
زاده مجرد  برابر رأى شماره 005150-96 مورخه 96/10/30 كالسه  0041-96 هيأت 

اول 
61-ششــدانگ يكبــاب ســاختمان  از پالك 202  فرعى از پــالك 169  اصلى فوق به 
مســاحت 213/62  متر مربع ابتياعى آقاى/ محمد رضا زينى از محل مالكيت ثبتى : محمد 
علــى ثائبــى برابــر رأى شــماره  005133-96 مورخــه 96/10/28  كالســه  94-863                                                  

هيأت  اول
62-ششــدانگ يكباب خانه از پالك  141فرعى از پالك 169اصلى فوق به مســاحت 
99/10  متر مربع ابتياعى آقاى/ حسن جمالى از محل مالكيت ثبتى: ورثه محمد خوشنويس (  
زهرا و على خوشنويس فرزندان محمد) برابر رأى شماره  5008-96  مورخه 96/10/21 

كالسه 203-96 هيأت  اول
63-ششــدانگ يكباب خانه از پالك 144 فرعى از پالك 169  اصلى فوق به مساحت  
103/68 متر مربع ابتياعى /خانم معصومه امانى از محل مالكيت ثبتى : غالمحسين حمايلى 

برابر رأى شماره  005130-96 مورخه 96/10/28 كالسه 633-95 هيأت  اول     

64-ششــدانگ يكباب ســاختمان از پالك 80و 81 فرعى از پالك 169اصلى فوق به 
مســاحت 108 متر مربع ابتياعى :شركت گاز استان خراسان شمالى از محل مالكيت ثبتى : 
خود متقاضى برابر رأى شــماره 5373-96 مورخه 96/11/12 كالســه 0048-96 هيأت  

دوم 
بخش دو بجنورد پالك  171 -اصلى اراضى   سوهانى

65-ششــدانگ يكباب خانه از پالك 964 فرعى از پالك171اصلى فوق به مســاحت  
100متر مربع ابتياعى آقاى/خانم مريم شــاكرى از محل مالكيت ثبتى: حسين جهانى برابر 

رأى شماره  5328-96 مورخه 96/11/9كالسه210-96 هيأت دوم
66-ششــدانگ يكبــاب خانــه از پــالك 59 فرعــى از پــالك 171اصلــى فــوق بــه 
مساحت167/45 متر مربع ابتياعى آقاى/ على مهرو            از محل مالكيت ثبتى : غالمحسين 
كريمــى فضلى برابر رأى شــماره 5340-96  مورخه 96/11/9 كالســه 410-96 هيأت 

دوم
67-ششــدانگ يكبــاب ســاختمان از پــالك 24فرعى از پــالك 171 اصلــى فوق به 
مساحت 185/40 متر مربع ابتياعى آقاى/ على رضا ايزانلو از محل مالكيت ثبتى:حسنقلى 
جفاكــش مقدم برابــر رأى شــماره 05021-96 مورخــه 96/10/23 كالســه 96-283                                  

هيأت اول
68-ششــدانگ يكبــاب خانه ازپــالك 21 فرعى از پالك 171اصلى فوق به مســاحت 
407/66متر مربع ابتياعى آقاى/ على صحرانورد از محل مالكيت ثبتى: محمد جفاكش مقدم  
فرزند غالمعلى برابر رأى شــماره  537-96 مورخه 96/11/12      كالســه 94-96هيأت 

دوم 

بخش دو بجنورد پالك  173 -اصلى اراضى   معصوم زاده 
-69ششدانگ يكباب مغازه از پالك 4582 فرعى از پالك 173اصلى فوق به مساحت 
20/10 متر مربع ابتياعى آقاى عباسعلى كيانپور از محل مالكيت ثبتى:  عليرضا حصارى برابر 

رأى شماره  05153-96 مورخه 96/10/30كالسه 303-96                          هيأت اول
70-ششــدانگ يكباب خانه از پالك 1100فرعى از پالك 173اصلى فوق به مساحت  
236/80  متر مربع ابتياعى آقاى/ محمود پاكدل از محل مالكيت ثبتى:خانم منيره دهقان 

برابر رأى شماره  05206-96  مورخه 96/11/2 كالسه 565-95        هيأت اول
71-ششــدانگ يكبــاب منــزل ازپــالك 887 فرعــى از پــالك 173  اصلــى فوق به 
مساحت106/70متر مربع ابتياعى /خانم شاپسند كچرانلويى از محل مالكيت ثبتى : حسن 

كچرانلويى برابر رأى شماره  5205-96 مورخه 96/11/2 كالسه  445-96 هيأت اول
بخش دو بجنورد پالك  198 -اصلى   اراضى  سريوان تپه 

72-  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى از پالك197 فرعى از پالك 198 اصلى فوق 
بــه مســاحت 204340/43 متــر مربــع            ابتياعى آقاى/حبيب اهللا پــور خياط از محل 
مالكيت ثبتى : آقايان رمضان ايمانى و قاســم قاســمى برابر رأى شماره5371-96 مورخه 

96/11/12 كالسه  124-96 هيأت  دوم 
لذا بدين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده 
ابــالغ مى گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد ازتاريخ انتشــار آگهى و در روســتاها از تاريخ 
الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ 
نمايند معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهند 
در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست 
بــه دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند خواهد نمود ضمناً 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشار نوبت اول   96/11/24       تاريخ انتشار نوبت دوم      96/12/9                       
 عليخان نادرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد   

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

برابر رأى شماره 139660322002007476-96/9/22 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 اصغر ميرى فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه 1257 صادره از زابل در ششدانگ يك باب 
خانه به مســاحت 147 مترمربع پالك 991 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو سيســتان خيابان آيت اله بختيارى 
خريــدارى از مالك رســمى آقاى محمد نخعى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار 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/2462– تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1396/11/9 - تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 

1396/11/24
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139660322002007028-96/9/5 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 حسن بزى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 233 صادره از زابل در ششدانگ يك باب خانه 
/ بــه مســاحت 368/60 مترمربــع پالك فرعى از 1250 اصلى واقع در خيابان شــهيد باقــرى جنوبى انتهاى كوچه 
بهمــن خريدارى از مالك رســمى آقاى محمد على خمر محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه محلى آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار 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/2464– تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1396/11/9 - تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 

1396/11/24
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم : 1- محمد على فيض پور فرزند ســعيد نشــانى استان كردستان –سقز 
بهارستان باال آخر خط كوچه شبنم 22 منزل شخصى. مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم :1- شبنم حنيفه نژاد 
فرزند بيوك نشانى - . محكوم به : بموجب  در خواست  اجراى حكم  مربوطه  به شماره 9610098797301357 
و شماره دادنامه مربوطه 9609978797300506  محكوم عليه  محكوم  است به پرداخت  مبلغ 10/000/000 
ريال  بابت اصل خواسته و مبلغ 1/120/000  ريال بابت خسارت دادرسى خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 

چك بر مبناى شرح اعالمى تورم بانك مركزى در حق خواهان و نيز نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت .
م/الف:2477

ژيال مسلم پناه – مسئول دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان سقز

آگهى ابالغ احضاريه
بدين وسيله به متهم مجهول المكان آقاى بهمن خشى ف شعبان ابالغ مى شود به موجب كيفرخواست صادره 
در پرونده شــماره 9610431921701660-96/9/19 صادره از سوى شعبه پنجم داديارى دادسراى عمومى و 
انقالب تنكابن در پرونده كالسه 960705 متهم به نگهدارى دو گرم گراس خشك مى باشد ، لذا وقت رسيدگى براى 
اين پرونده در روز شنبه 97/2/8 ساعت 8:30 تعيين شده ،جهت رسيدگى و اخذ توضيح و دفاع از اتهام انتسابى 
در اين مرجع (شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى تنكابن)حاضر گردد ، عدم حضور مانع از اتخاذ تصميم از سوى دادگاه  
نمى باشد . اين آگهى به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى جهت ابالغ قانونى به نامبرده در يكى از روزنامه 

هاى كثيراالنتشار درج مى گردد.م/الف643/96
مدير دفتر شعبه دادگاه انقالب اسالمى غرب استان مازندران-رمضانعلى كاظمى الموتى

آگهى ابالغ احضاريه
بدين وسيله به متهم مجهول المكان آقاى حسين توپا ابراهيمى ابالغ مى شود به موجب كيفرخواست صادره 
در پرونده شــماره 9610431979101002-96/9/23 صادره از ســوى شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و 
انقالب چالوس در پرونده كالسه 960733 متهم به مشاكرت در نگهدارى 409 شيشه يك ليترى مشروب خارجى 
مى باشد ، لذا وقت رسيدگى براى اين پرونده در روز دوشنبه 97/2/10 ساعت 11 تعيين شده ،جهت رسيدگى و 
اخذ توضيح و دفاع از اتهام انتسابى در اين مرجع (شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى تنكابن)حاضر گردد ، عدم حضور 
مانع از اتخاذ تصميم از سوى دادگاه  نمى باشد . اين آگهى به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى جهت ابالغ 

قانونى به نامبرده در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى گردد.م/الف644/96
مدير دفتر شعبه دادگاه انقالب اسالمى غرب استان مازندران-رمضانعلى كاظمى الموتى

آگهى ابالغ احضاريه
بدين وسيله به متهم مجهول المكان آقاى متين عمرخانى ف عزيز ابالغ مى شود به موجب كيفرخواست صادره 
در پرونده شماره 9610431921702008-96/10/28 صادره از سوى شعبه سوم داديارى دادسراى عمومى و 
انقالب تنكابن در پرونده كالسه 960834 متهم به عرضه كاالى قاچاق مى باشد ، لذا وقت رسيدگى براى اين پرونده 
در روز دوشنبه 97/2/31 ساعت 12:30 تعيين شده ،جهت رسيدگى و اخذ توضيح و دفاع از اتهام انتسابى در اين 
مرجع (شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى تنكابن)حاضر گردد ، عدم حضور مانع از اتخاذ تصميم از سوى دادگاه  نمى 
باشــد . اين آگهى به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرســى كيفرى جهت ابالغ قانونى به نامبرده در يكى از روزنامه 

هاى كثيراالنتشار درج مى گردد.م/الف645/96
مدير دفتر شعبه دادگاه انقالب اسالمى غرب استان مازندران-رمضانعلى كاظمى الموتى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به عليرضا غريب زاده و اصغر غريب زاده ف محمد
خواهان الهام اكبرزاده دادخواســتى به طرفيت خواندگان عليرضا غريب زاده و اصغر غريب زاده به خواسته 
اعسار از هزينه دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981210200604 شعبه 
2 دادگاه عمومى حقوقى آمل ثبت و وقت رســيدگى 97/4/13 ســاعت 11:30 تعيين گرديد كه حســب دســتور 
دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
منشى شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)آمل-ساناز فالح

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به زهرا فرنودى ف جمشيد
خواهان محمد ايمنى ف نوراله دادخواســتى به طرفيت خوانده زهرا فرنودى به خواســته اعســار به تقسيط 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981210200399 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
آمل ثبت و وقت رســيدگى 97/2/1 ســاعت 9 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد 
كثيرالانتشــار آگهــى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار اگهى به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضرگردد.م/الف
منشى شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)آمل-ساناز فالح

آگهى حصر وراثت
خانم رحيمه مســعودى ف آقاجان به شــرح درخواســتى كه به شــماره 12/96/970 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محمداسماعيل مالآقاجان زاده ف احمد 
ش ش 500 صادره آمل در تاريخ 96/2/30 در شهرســتان آمل  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-رحيمه مســعودى ش ش 3 همســر متوفى2-غالمرضا مالآقاجان زاده ش ش 2824 پســر 
متوفى3-مريــم مالآقاجــان زاده ش ش 3207 دختر متوفى4-احمد مالآقاجان زاده ش م 2130256929 پســر 
متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف1359
قاضى شعبه دوازدهم شهرى شوراى حل اختالف آمل-اسماعيل وجدانى

آگهى ابالغ احضاريه
نظربه اين كه ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نبوده و به طريق ديگرى نيز نمى 
توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وســيله به فاطمــه رضايى ف مرتضى به اتهام كالهبردارى موضوع پرونده 
كالسه 961052 ابالغ مى شود در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى ظرف يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى 
در اين دادسرا حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد. آگهى مزبور صرفا براى يك 

نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
دفتر شعبه سوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد- عليزاده

آگهى مزايده نوبت اول 
بــه حكايت پرونده كالســه 960360 اجــراى احكام حقوقــى محمودآباد محكوم عليه مصطفــى توان محكوم 
اســت به پرداخت 364,795,789 ريال در حق محكوم له ميثم بنايى با وكالت خانم هدايتى در اين دادگاه و مبلغ 
16,996,608 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت با عنايت به عدم پرداخت دين از ناحيه محوم عليه 
نســبت به توقيف يك قطعه زمين واقع در روســتاى اهلم اقدام گرديد كه مشــخصات آن عبارتند از:آدرس ملك 
توقيفى واقع در روستاى اهلم رضوان 19 بوستان 31 مى باشد عرصه به مساحت 250مترمربع زمين خالى سنگ 
ريزى شده فاقد حصار و اعيانى بوده كه در قسمت جنوبى ساختمانى نيمه كاره در حال احداث است با توجه به نامه 
شماره 11/6253-96/10/13 بنياد مسكن محمودآباد كل عرصه داخل بافت مسكونى روستا بوده كه 110 متر 
از عرصه تعرفه شده داراى كاربرى مسكونى و 135 متر مربع كاربرى زراعى مى باشد حدود اربعه ملك فوق شماال 
به طول 25 متر وصل به ملك على آقايى شرقا به طول 10 متر وصل به ملك آقاى امامى جنوبا به طول 25 متر وصل 
به ملك آقاى داود اميرآباد (در حال حاضر آقاى شفيع) و غربا به طول 10 متر وصل به خيابان كوچه بوستان 31 مى 
باشد لذا با در نظر گرفتن جميع عوامل موثر و موقعيت مكانى عرصه موردنظر از قرار مترمربعى 2,450,000 ريال 
بوده كه ارزش كل عرصه به مبلغ 612,500,000 ريال معدل شــصت و يك ميليون و دويســت و پنجاه هزارتومان 
تعيين گرديده لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نسبت به نظريه كارشناسى موارد توقيفى از طريق مزايده 
در تاريخ 96/12/14 ســاعت 11 صبح در شــعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل  
موردنظر  به فروش مى رسد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب 
اطالعات بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى 
كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلس برابر ماده 
129 قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شد و يك هفته پس از برگزارى 
مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه 
برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شــده نپردازد ،ســپرده او پس از كسر هزينه مزايده به 

نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام شعبه اول حقوقى محمودآباد-اسدى

دادنامه
پرونــده:9609981228800579 شــاكى:فرهاد اصغرى ف محمودرضا با وكالــت توحيد اكبرى متهم:اميد 
ياورى ف مسعود-مجهول المكان ((رأى دادگاه)):درخصوص شكايت توحيد اكبرى به وكالت از فرهاد اصغرى عليه 
اميد ياورى ف مســعود داير بر ســوء استفاده از ســفيد امضاء نوزده فقره چك،دادگاه با عنايت به محتويات پرونده 
،تحقيقات به عمل آمده شعبه دوم بازپرسى مرجع انتظامى و نحوه اظهارات مطلعين، نظر به اين كه دليل و مدركى كه 
داللت بر تحويل چكى توسط شاكى به عنوان سفيد امضا متعاقب آن سوء استفاده از آن چك ها از ناحيه مرتكب بوده 
باشــد ارائه و ابراز نشــده و اظهارات مطلعين نيز حكايت از مراوده تجارى طرفين در خريد و فروش لب تاب بوده، 
بنابراين از شمول ماده 637 ق مجازات اسالمى سال 75 خارج داشته و به استناد اصل 37 ق اساسى و مواد 120 
و 144 ق مجازات اسالمى سال 92 حكم به برائت صادر واعالم مى نمايد.رأى صادره حضورى بوده ظرف مدت بيست 

روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
 رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد-ولى اله اسالمى

آگهى وقت رسيدگى به مرتضى قاسمى 
خواهان بهروز حسينقلى پور دادخواستى به طرفيت خوانده مرتضى قاسمى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609982056200351 شعبه 2 شوراى حل اختالف محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 
97/1/20 ســاعت 11 تعيين گرديدكه حسب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم 

دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف محمودآباد-رضا جماليان

آگهى وقت رسيدگى به نسترن توسلى
خواهان عليرضا سماوات دادخواستى به طرفيت خوانده نسترن توسلى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 
9609981953200138 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/2/24 ساعت 9 
تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و در خواست 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 دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى حصر وراثت
آقاى مرتضى ســوركى آزاد ف مســعود به شرح درخواستى كه به شــماره 960389 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مسعود سوركى آزاد ف باقر ش ش 269 
صادره سارى در تاريخ 96/9/21 در شهرستان مياندرود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1-فاطمه قربانى وركاليى ف شعبان ش ش 326 همسر توفى2-محمود ش ش 134   3-شمسيه ش م 
2080021680   4-محدثه ش ش 144   5-شريفه ش ش 740   6-محمدباقر ش م 2080443631   7-مينو 
ش ش 4168   8-ثريــا ش ش 3022   9-معصومــه ش ش3194   10-شــهربانو ش ش 5269   11-ليــال ش 
ش 6532   12-فاطمه صغرى ش ش 648   13-خديجه ش ش 88   14-صادق ش ش 1867 همگى ســوركى 
آزاد-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف96/283
دبير شعبه دوم شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى مزايده مال منقول نوبت اول   
اجراى احكام مدنى دادگســترى بابل درنظر دارد جهت وصول محكــوم به و هزينه اجرايى در پرونده اجرايى 
كالسه 962708 تعدادى قطعات كامپيوتر شامل CPU -1 آى 5 به مبلغ 4,500,000 ريال 4G RAM-2 به مبلغ 
1,000,000 ريــالT 1 HARD-3 به مبلــغ 1,500,000 ريالDVD R-W ASUS-4 به مبلغ 500,000 ريال5-
CASE بــه مبلــغ 800,000 ريالSPEAKER-6 به مبلــغ 150,000 ريــالMOUSE-KEYBOARD-7 به مبلغ 
300,000 ريــالPOWER-8 به مبلغ 800,000 ريال9- يك دســتگاه مانيتور 19 الى جــى به مبلغ 3,000,000 
ريال10-يك دســتگاه پرينتر به مبلغ 13,000,000 ريال11-يك دستگاه فكس پاناسونيك به مبلغ 6,000,000 
ريال12-يك دســتگاه كولر هايســنس مدل 12DB-HRH به مبلغ 8,000,000 ريال13-پنج دســتگاه كانكس 
هركدام به مبلغ 38,000,000 ريال(جمعا به مبلغ 229,550,000 ريال) را در روز ســه شــنبه 96/12/8 ساعت 
10 صبح از طريق مزايده در دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى بابل به فروش برساند .مزايده از قيمت پايه اعالم 
شده كارشناس شروع و به باالترين مبلغ پيشنهادى فروخته خواهد شد . برنده مزايده ده درصد مبلغ را فى المجلس 
و باقيمانــده را بايدظــرف يك ماه پس از مزايده پرداخت نمايد و در صورت عدم پرداخت يا انصراف ده درصد اخذ 

شده در حق دولت ضبط خواهد شد.م/الف
اجراى احكام مدنى دادگسترى بابل-اصغرى آردى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به 1- محمد ميرصالحى فرزند حسين 2- مسعود توكلى زاده 
فرزند محمدتقى 3- محمدرضا اقايا فرزند غالمحسين

شــماره ابالغنامه:9610102513409301 شماره بايگانى 960303 خواهان بانك مهراقتصاد دادخواستى 
بــه طرفيــت خوانــدگان فوق به خواســته مطالبه وجــه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609982513400291 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/1/21 
ساعت 11 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 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 دروقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. قم خيابان ساحلى – جنب زندان ساحلى – دادگاه هاى حقوقى 

شهرستان قم – طبقه همكف – شعبه 14 دادگاه عمومى (حقوقى)
دفتر شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم – غالمحسين نبى زاده نراقى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان:بانك مهر اقتصاد با وكالت حسين فرزانه خواندگان:محسن نانكلى – الياس نانكلى – محمود على نانكلى 
خواســته :مطالبه وجه درتاريخ 96/11/4 خواهان فوق دادخواســتى نشرآگهى به طرفيت خواندگان فوق به شرح 
خواسته فوق به شعبه 39 تقديم كه به شماره 442 ثبت و براى روز 97/2/15 ساعت 16:45 عصر وقت رسيدگى 
تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا 
به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خواندگان 
مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه 
مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور 

دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
مدير شعبه 39 شوراى حل اختالف قم – قاسمى سوته

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهــان: تعاونى اعتبارى ثامن با وكالت محمدضيائى فرزند اســداله خوانده: معــراج زارعى فرزند اروجعلى 
خواســته: مطالبه وجه به مبلغ 150000000 ريال بابت چك شماره 997981 عهده بانك تجارت، تامين  خواسته، 
مطالبه خســارت تاخير تاديه و خســارات دادرســى در تاريخ 1396/11/11 خواهان فوق دادخواســتى حقوقى به 
طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه 38 تقديم كه به شــماره 1698/38/96 ثبت و براى روز 
1397/2/5 ساعت 17:45 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار درج مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى 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 
خواهــان: تعاونى اعتبارى ثامن با وكالت محمدضيائى فرزند اســداله خواندگان: محمدرضا محمدخانى فرزند 
تقى و على محمد خانى فرزند تقى خواسته: مطالبه وجه به مبلغ 100000000 ريال بابت قرارداد فروش اقساطى 
تامين خواســته و خســارت تاخير تاديه و خسارات دادرســى و حق الوكاله وكيل در تاريخ 1396/11/11 خواهان 
فوق دادخواســتى حقوقى به طرفيت خواندگان فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه 38 تقديم كه به شــماره 
1698/38/96 ثبت و براى روز 1397/2/5 ساعت 17:50 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خواندگان حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد خواندگان 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 
خواهــان: تعاونى اعتبارى ثامن با وكالت محمد ضيائى فرزند اســداله خواندگان: 1- زهرا جوكار شــاه آبادى 
فرزند حبيب اله 2- نادر يزديان منفرد فرزند امير 3- حامد زنگى فرزند محمدتقى خواســته: مطالبه وجه به مبلغ 
90000000 ريال بابت قرارداد فروش اقســاطى، تامين خواســته و خســارت تاخير تاديه و خسارات دادرسى در 
تاريخ 1396/11/11 خواهان فوق دادخواســتى حقوقى به طرفيت خواندگان فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 
38 تقديــم كه به شــماره 1704/38/96 ثبت و براى روز 1397/2/5 ســاعت 18 عصر وقت رســيدگى تعيين 
گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد خواندگان 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 
خواهــان: تعاونى اعتبارى ثامن با وكالت محمد ضيائى فرزند اســداله خوانده: معــراج زارعى فرزند اروجعلى 
خواســته: مطالبه وجه به مبلغ 50000000 ريال بابت چك شــماره 997429 عهده بانك تجارت، تامين خواســته، 
مطالبه خســارت تاخير تاديه، و خســارات دادرســى در تاريخ 1396/11/11 خواهان فوق دادخواستى حقوقى به 
طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه 38 تقديم كه به شــماره 1696/38/96 ثبت و براى روز 
1397/2/5 ساعت 17:30 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار درج مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى 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 آقاى عباس على ميچانى فرزند رضا
شــماره ابالغنامه:9610102521803531 شــماره بايگانى 960702 خواهــان آقاى على عزيز نياولوكالئى 
دادخواســتى بــه طرفيــت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالسه 9609982521800702 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
97/1/20 ساعت 9:30 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 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 دريافــت و دروقت مقرر جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد. قــم – نيروگاه – خيابان جواداالئمه (ع) – انتهاى 

كوچه 24 – جنب پل هوايى – مجتمع شوراى حل اختالف – طبقه همكف
مسئول دفتر شعبه 18حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – حسن كرم گنجه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواست :9610462521600002 شماره پرونده :9609982521600338 خواهان:على اكبر 
بيگدلى فرد خوانده:مجيد آدابى خواسته :مطالبه وجه درتاريخ 96/9/1 خواهان فوق دادخواستى حقوقى به طرفيت 
خوانده فوق به شرح خواسته حقوقى به شعبه 3 تقديم كه به شماره 960339 ثبت و براى روز 97/1/21 ساعت 
17 عصر 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 رســيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. قم خيابان ايســتگاه راه آهن – مجتمع شوراى حل 

اختالف – طبقه اول – شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم
 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ثبتى 
آگهى تغييرات شــركت حمل و نقل آژوان راه شــركت با مســئوليت محدود به شماره ثبت 53 و شناسه ملى 
10610006529 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخه 1396/8/1 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: به موجب ســند صلح ســهم الشركه شركت در دفتر اسناد رسمى 90 تحت شــماره 21671 مورخ 1396/8/11 
مقرر گرديد : كه آقاى افشين شريفى به شماره ملى 3839815622 كه داراى 900000 هزار ريال (نهصد هزار 
ريال) سهم الشركه مى باشد با رعايت مفاد ماده 103 قانون تجارت مقدار 780000 ريال از سهم الشركه خود را 
به آقاى محمد قبادى به شماره ملى 3839808251 و مقدار 100000 ريال از سهم الشركه خود را به آقاى شهاب 
قبادى به شماره ملى 3839857082 و مقدار 20000 ريال از سهم الشركه خود را به آقاى عبدالسالم قبادى به 
شماره ملى : 3839577653 واگذار و از شركت خارج گرديد. خانم فروزنده فرجى به شماره ملى 1818224240 
كه داراى 100000 يكصد هزار ريال ســهم الشركه مى باشد كليه يكصد هزار ريال سهم الشركه خود را به آقاى 
فرشــاد قبادى به شماره ملى 3839572711 واگذار و از شركت خارج گرديد.تعداد اعضاى هيات مديره از 2 نفر 
به 4 نفر افزايش يافت .نام شركا و ميزان سهم الشركه بعد از نقل و انتقال  آقاى محمد قبادى فرزند ابراهيم به 
شماره ملى 3839808251 داراى 780000 هفتصدو هشتاد هزار ريال سهم الشركه  - آقاى فرشاد قبادى فرزند 
ابراهيم به كد ملى 3839572711 داراى 100000 يكصدهزار ريال ســهم الشــركه - آقاى شهاب قبادى فرزند 
ابراهيم به كد ملى 3839857082 داراى 100000 يكصد هزار ريال ســهم الشــركه - آقاى عبدالســالم قبادى 
فرزند ابراهيم به كد ملى 3839577653 داراى 20000 بيســت هزار ريال ســهم الشــركه.  با ثبت اين مستند 
تصميمات اصالح ماده اساسنامه ( كاهش / افزايش تعداد اعضاى هيات مديره ) نقل و انتقال سهم الشركه انتخاب 
شــده توســط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى موقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل 

دسترسى مى باشد.م/الف:604
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى كامياران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سيد على حسينى مطلق 
شــماره ابالغنامــه:9610102521504001 شــماره بايگانــى 960479 خواهــان آقاى اميــر على حيدرى 
دادخواســتى بــه طرفيــت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالسه 9609982521500478 شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
97/2/3 ساعت 17 عصر 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 كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. قم خيابان ايستگاه راه آهن – مجتمع شوراى حل 

اختالف – طبقه اول – شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم
مسئول دفتر شعبه 15حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – محسن نجف پور

اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم : 1- آزاد كرمى ســراب فرزند محمد نشانى استان كردستان –شهرستان 
سنندج – شهر سنندج- خيابان شالمان – شهرك شهردارى مجتمع باران 16 . مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم 
:1- فرزاد سليمان پوران فرزند ناصرنشانى مجهول المكان. محكوم به : بموجب  در خواست  اجراى حكم  مربوطه  به 
شماره 9610098710601460 و شماره دادنامه مربوطه 9609978710600607 محكوم عليه  محكوم  است 
به انتقال رســمى 28 ســهم مشاع از 96 ســهم عرصه و اعيانى ملك پالك ثبتى 5 فرعى از 1505 – اصلى بخش 2 
ســنندج با حضور در يكى از دفاتر رســمى محكوم مى كند. پرداخت نيم عشر اجراييبرعهده محكوم عليه مى باشد.
محكوم  عليه  مكلف است  از تاريخ  ابالغ اجرائيه : 1- ظرف  ده روز  مفاد آن را  بموقع اجرا  گذارد  ( ماده 34 قانون 
اجــراى احــكام مدنــى  )  2- ترتيبى  براى  پرداخت  مكوم به  بدهد  3-  مالى  معرفى كند  كه  اجرا حكم و اســتيفا  
محكوم  به  از  آن ميسر  باشد  چنانچه  خود  را  قادر  به اجراى  مفاد   اجراييه  نداند  بايد  ظرف  سى روز  كليه  اموال  
خود را  شامل  تعداد  يا  مقدار و   قيمت  همه  اموال  منقول  و غير منقول ، به طور  مشروح  مشتمل  بر ميزان  وجوه 
نقدى  كه به  هر عنوان  نزد  بانكها  و موسسات  مالى و اعتبارى  ايرانى  يا خارجى  دارد  به  همراه  مشخصات دقيق 
حسابهاى مذكور و كليه  اموالى  كه او  به هر  نحو  نزد اشخاص  ثالث  دارد و كليه مطالبات او  از اشخاص  ثالث  و نيز  
فهرست نقل  و انتقاالت  و هر نوع  تغيير  ديگر در اموال  مذكور  از زمان  يك سال قبل از طرح دعواى  اعسار  به  
ضميمه دادخواســت  اعســار  به  مقام  قضائى  ارائه نمايد واال به درخواست  محكوم  له  بازداشت  ميشود  (  مواد 
8و3 قانون نحوه  اجراى  محكوميت  مالى  1394 ) 4- خوددارى  محكوم  از  اعالم  كامل  صورت  اموال  به  منظور  
فرار  از  اجراى حكم   ،  حبس  تعزيرى  درجه هفت  را  در پى  دارد ( ماده 34 قانون اجراى  احكام مدنى و ماده 20 
ق.م ا  و ماده  16  قانون  نحوه  اجراى  محكوميت  مالى  1394) 5- انتقال مال به  ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از 
اداى  دين به  نحوى كه  باقيمانده  اموال براى پرداخت  ديون  كافى  نباشد  موجب  مجازات  تعزيرى  درجه شش  يا  
جزاى  نقدى  معادل  نصف محكوم به يا هر دو مجازات ميشود  ( ماده 21  قانون نحوه اجراى محكوميت  مالى 1394  
) 6- چنانچه  صورت  اموال پس  از  مهلت  ســى روز  ارائه  شــود  آزادى  محكوم  عليه از زندان منوط به  موافقت  
محكوم  له  يا  توديع وثيقه  يا  معرفى  كفيل  توسط  محكوم  عليه خواهد  بود .(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه  اجراى 

محكوميت  مالى  1394) .م/الف : 3809
حسين دوازده رخ – مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سنندج

آگهى فقدان سند مالكيت 
خانم ها سمانه ده پناه و مولود فرج پور و تلما ابراهيمى و آقيان نعمت اله ابراهيمى و محمد ابراهيمى وراث 
مرحوم احمد ابراهيمى با ارائه دوبرگ استشــهاديه شــماره 121193-96/11/9 كه به تاييد دفترخانه 65 آمل 
رســيده طى تقاضاى وارده به شــماره 96/11/9 اعالم داشته كه اصل سند مالكيت به شماره چاپى – شش دانگ 
پالك شماره 2022 فرعى از 3 اصلى واقع در بخش 9 ثبت آمل سند مالكيت كه در صفحه 34 ج 296 ذيل شماره 
56244  ثبت گرديده و در اثر اســباب كشــى 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 ســند مالكيت نزد خود مى باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشــار آگهى اعتراض خود را به 
همراه اصل ســند مالكيت يا ســند 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/الف96/150/256
سيد محمدحسن روشنايى-رييس ثبت اسناد و امالك آمل

متن آگهى
شماره ابالغنامه:9610102513308989 شــماره بايگانى:960076 خواهان مهدى اخوان دادخواستى به 
طرفيت خواندگان على محمد قجرى و على محمد قجرى و محمد حيدرى و محمدرضا ايلخانى به خواســته ابطال راى 
داور (به شماره 302 مورخ 90/12/23) تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان قم نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
13 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان قم واقع در قم - خيابان ســاحلى – جنب زندان ساحلى – دادگاه هاى حقوقى 
شهرستان قم – طبقه همكف – شعبه 13 دادگاه عمومى (حقوقى) ارجاع و به كالسه 9609982513300061 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/1/29 و ساعت 10 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و 
درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور 
دادگاه يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان مجهول المكان 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 جهت رسيدگى و استماع گواهى گواهان حاضر گردند. قم خيابان ساحلى – جنب زندان ساحلى – دادگاه هاى 

حقوقى شهرستان قم – طبقه همكف – شعبه 13 دادگاه عمومى (حقوقى)
مدير دفتر شعبه 13 دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان قم – رازينى

آگهى فقدان سند مالكيت
خانــم /آقــاى عباس بزى باســتناد دو برگ استشــهاد محلى كه به امضاء شــهود و به گواهى دفتر اســناد 
رســمى شــماره 56 زاهدان رسيده مدعى است كه ســند مالكيت به شــماره چاپ 009898 ششدانگ يكباب 
منزل مســكونى پــالك 22710/5365 اصلى واقع در بخش يك بلوچســتان خيابان 10 مترى منشــعبه از 20 
مترى منشعبه از بلوار معلم كه ذيل ثبت 46728 دفتر 287 صفحه 469 بنامش ثبت گرديده جابجايى مفقود 
گرديده و درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باســتناد ماده 120 آئين نامه ثبت در يك 
نوبت آگهى مى شــود تاچنانچه كســى مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود معامله ســند مالكيت 
مذكور نزد خود ميباشــد از تاريخ نشــر اين آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا 
ســند معامله باين اداره اعالم و رســيد دريافت نمايند واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و 
يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد 

شد. تاريخ انتشار: 1396/11/24- م الف/3454- شناسه 1245127
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت ششدانگ آپارتمان طبقه همكف بمســاحت 111/63 مترمربع بشماره 3240 فرعى از 71 
اصلــى واقــع در جيالرد ذيل ثبت و صفحه 163 دفتر جلد 417 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 305113 
بنام آقاى قاســمعلى صديقى صادر و تســليم گرديده است. ســپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه 
امضاء شــهود در ذيل آن بشــماره 12762-1396/11/1 بگواهى دفترخانه 7 دماوند رســيده مدعى اســت 
كه ســند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده اســت و درخواســت صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را 
نموده اســت. لذا مراتب باســتناد 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 
انتشــار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين 
اداره تســليم و رســيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس ســند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات 
خــوددارى شــود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت ســند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تســليم 

خواهد شد. م الف/4939
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
آقاى روح اهللا ضابطيان احد از ورثه مرحوم محمد ضابطيان فرزند محمد باقر به شماره شناسنامه 16461 
و شــماره ملى 0680158413 صادره از بجنورد برابر مشــروحه شــماره 96/2249 مــورخ 1396/11/7 با 
تســليم دو برگ استشــهاديه كه صحت امضاء شــهود مذكور در آن در دفتر اسناد رسمى شماره 29 شهرستان 
بجنورد گواهى شده است مدعى شده اند كه سند مالكيت ششدانگ پالك 3765 فرعى از 173  اصلى واقع در 
بخش دو بجنورد به شماره ثبت 23977 صفحه 80 دفتر 108 به شماره چاپى 641876 كه برابر سند رسمى 
شماره 18312 مورخ 1370/1/26 دفترخانه 31 بجنورد به وى منتقل گرديده است و به علت جابجائى مفقود 
شده است درخواست صدور سند المثنى نوبت اول نموده لذا طبق ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهى مى شود تا هركس مدعى انجام معامله نسبت به ملك مذكور بوده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد 
خود مى باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار اگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
ســند مالكيت يا ســند معامله تسليم نمايد بديهى اســت چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت 

طبق مقررات نسبت به صدور سند مالكيت المثنى اقدام خواهد كرد. تاريخ انتشار:1396/11/24
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد 


