
آگهی12 یک شنبه  23 اردیبهشت 1397  شماره 4742 
آگهى مفقودى

برگ ســبز خودروى ســوارى پرايد تيپ جى تى ايكس آى رنگ سفيد روغنى مدل 1385 به مالكيت اميرعلى 
ولى الهى به شماره موتور 1708752 و شماره شاسى s1412285954413 و شماره انتظامى ايران 41-698م56 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

آگهى مزايده ملك توقيفى
در پرونده كالســه 961636 اجرايى طى راى صادره از شــعبه 5 محاكم حقوقى خانواده دادگســترى اســتان 
همدان ، محكوم لها: اعظم رحمتى محكم عليه: حميد محمد مشــعوف فرزند محمدرضا ، محكوم به: 70 عدد ســكه 
بهار آزادى در حق محكوم لها و نيم عشر دولتى برابر قانون لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به برائت ذمه 
خويش اقدامى نكرده است اين اجرا به درخواست (وكيل محكوم لها) اقدام به توقيف 6 دانگ ملك مسكونى با سند 
عادى واقع در همدان شــهرك فرهنگيان على آباد انتهاى بلوار اســتقالل خ طالبى خ سموات خ فرخى كوچه واليت 3 
پالك 11162 به متراژ حدودى 73 متر طبقه همكف از از ساختمان دو طبقه با 20 مترمربع حياط كه فعال در تصرف 
مستاجر مى باشد. كه ارزش ملك مذكور معادل 710/000/000 ريال مى باشد كه اين اجرا در تاريخ 97/3/13 
ساعت 12/30 اقدام به برگزارى مزايده مى نمايد مورد مزايده 5 روز قبل از تاريخ مزايده قابل مشاهده است و 
فروش در مزايده به ميزان محكوم به و خسارات دادرسى و هزينه هاى اجرايى است كسى برنده است كه باالترين 
قيمت پيشنهادى را ارائه و ده درصد را پس از پايان مزايده و الباقى را نيز در مهلت حداكثر يك ماه واريز نمايد در 
غير اين صورت ده درصد بنفع دولت ضبط مى شــود محل برگزارى چهارراه ميدان بار دادگاه خانواده همدان طبقه 

سوم مى باشد. م الف/634
  دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان

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

فاقد سند رسمى 
برابر راى شــماره 139760316009000049 مورخه 1397/2/5 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سنقر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى شــركت ســهامى خاص قوى زيباى مستقر به شــماره ثبت 619 نسبت به ساختمان مرغدارى به 
مســاحت 13000 مترمربع در قســمتى از پالك 147 اصلى كليايى واقع در سنقر – روستاى داشتى بالغ خريدارى 
از مالك رسمى شركت قوى زيباى سنقر محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 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 تســليم اعتراض دادخواســت 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: 

97/2/23 – تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/3/7- م الف/6/5
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سنقر – محمد ابراهيم بشيرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم فرج اهللا خوا فرزند ذوالفقار
خواهان آقاى / خانم حميد اسفنديارى فرزند عبدالحسين دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم فرج اهللا 
خوا به خواســته اثبات مالكيت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609986310400831 
شــعبه 4 دادگاه  عمومى حقوقى شهرســتان آبادان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/20 ساعت 9/30 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 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 در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد قزوينى بشــماره ملى 0036554480 به اســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 970076 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشــته كه شادروان آقاى نعمت اله 
قزوينى به شــماره شناســنامه 288 در تاريخ 1396/9/6 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفــوت وى عبارتنــد از: 1- آقــاى محمد قزوينى فرزند نعمت الــه به ش ش 8602 صادره از تهران پســر متوفى 
2- آقاى اميرحسين قزوينى فرزند نعمت اله به ش ش 3684 صادره از تهران پسر متوفى 3- خانم اعظم قزوينى 
فرزند نعمت اله به ش ش 10953 صادره از تهران دختر متوفى 4- خانم زهرا قزوينى فرزند نعمت اله به ش ش 
1553 صادره از تهران دختر متوفى 5- خانم ســميه قزوينى فرزند نعمت اله به ش ش 48131 صادره از تهران 
دختر متوفى 6- خانم الهام قزوينى فرزند نعمت اله به ش  ش3686 صادره از تهران دختر متوفى 7- خانم حميده 
لطيفى فرزند ابوطالب به ش ش 101 صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5134
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگى
خواهان بابك كفرادى دادخواستى مبنى بر تقاضاى مطالبه طلب بطرفيت محمدرضا انتظارى تسليم دفتر شوراى 
حل اختالف 214 بخش رودهن نموده كه پس از ثبت به كالسه 46/4/97 براى مورخ 97/3/19 ساعت 16 تعيين 
وقت گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آ.د.م. مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف 
يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه اى از دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد 
و در وقت مقرر باال جهت رســيدگى حضور بهم رســاند در صورت عدم حضور شــورا غيابا رســيدگى خواهد كرد.م 

الف/5135
شوراى حل اختالف شعبه چهارم رودهن

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم دالور نير فرزند 
خواهان آقاى / خانم نســترن ســقايى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / اميد يوســف نژاد و دالور نير 
به خواســته مطالبه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709988602500019 شعبه 25 
حقوقى شــوراى حل اختالف مجتمع شــهيد مطهرى (بانك ها و تصادفات) شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/3/29 ســاعت 16/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى 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 نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد. م 

الف/12/1527
 دبير شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف مجتمع شهيد مطهرى (بانك ها و تصادفات) شهرستان كرمانشاه

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان آرش پور بى آزار با وكالت ســيد رامين ذاكرى به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شــده به كالسه 
9709988608100263 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و پنين توضيح داده كه شــادروان 
حاجى حســن پور بى آزار مورخه 1396/9/27 در اقامتگاه دائمى خود در شــهر كرمانشــاه بدرود حيات گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم عبارتند از 1- شهروز پور بى آزار فرزند حاجى حسن ش ش 3040006983 فرزند متوفى 
2- آرش پور بى آزار فرزند حاجى حسن ش ش 4803 فرزند متوفى 3- حسين پور بى آزار فرزند حاجى حسن ش 
ش 1256 فرزند متوفى 4- غزل پور بى آزار فرزند حاجى حسن ش ش 3240936275 فرزند متوفى 5- عسل 
پور بى آزار فرزند حاجى حســن ش ش 430 فرزند متوفى 6- فرح الســادات روشن فرزند سيد محمد منصور ش 
ش 48 همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شــورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه 1 حصر وراثت شوراى حل اختالف شهرستان كرمانشاه

دادنامه
دو  كيفــرى  دادگاه  كالســه 9509982312900111 شــعبه 103  پرونــده 
شهرســتان سمنان (103 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره ، شكات: 1- آقاى جواد 
دادخواه فرزند محمدعلى به نشــانى سمنان سمنان فرهنگيان خ حكمت 5 ك حكمت 
5 پ 4- 2- آقاى محمدرضا خوشــنيانى فرزند يداله با وكالت خانم اعظم الســادات 
ميرشــفيعى فرزند سيد هوشنگ به نشــانى بلوار قدس جنب شوراى شهر ، مجتمع 
خدماتى پارســا طبقه چهارم 3- آقاى محمد حسن بهرامى نسب فرزند على به نشانى 
ســمنان سمنان شهرك گلستان شمشــاد 1 پ 49- متهمين: 1- آقاى اميد بيكزادى 
فرزند منصور با وكالت آقاى رمضان بهاريان فرزند على به نشــانى ســمنان ســمنان 
سمنان بلوار صديقى بين فرعى 8 و 10 جنب سازمان بورس مجتمع آريا ط1- 2- آقاى 
ســيد حسين اســعدى 3- آقاى عبدالكريم بيكزادى همگى به نشانى سمنان سمنان 
آدرس ندارد 4- آقاى رحيم بيگ زادى فرزند منصور به نشــانى ســمنان مسكن مهر 
خيابان النبى كوچه آل محمد آپارتمانهاى شهردارى طبقه چهارم 5- آقاى محسن مومن 
آبادى فرزند نوروز به نشــانى استان ســمنان شهرستان سمنان شهر سمنان شهرك 
گلســتان خيابان حامد ريحانه دو پالك 45 -6- آقاى محمدرضا حسينى عالئى فرزند 
قربان 7- آقاى محمدرضا حسينى عالئى فرزند قربان همگى به نشانى سمنان سمنان 
روستاى عال خ شهيد بهشتى پ 12-8- آقاى عبدالكريم بيگ زادى فرزند منصور به 
نشــانى سمنان ، سمنان روستاى عالء روبروى نانوايى منزل پدرى 9- آقاى جالل بيگ 
زادى فرزند منصور با وكالت خانم فاطمه جعفر عالئى فرزند حســن به نشــانى استان 
سمنان شهرستان سمنان شهر ســمنان باغ فردوس خيابان ميرزاى شيرازى روبروى 
بانك ايران زمين مجتمع مهدى طبقه 4- 10- آقاى اسماعيل بيگ زادى فرزند منصور 
به نشانى سمنان ، سمنان روستاى اعال خيابان چمران روبروى نانوايى سنتى پالك 12- 
11- آقاى عبدالرحمن بيگ زارى فرزند منصور به نشــانى ســمنان سمنان خ سعدى 
روبروى تاالر آفتاب پ 182 نبش ك ، اتهام ها: 1- معاونت در ســرقت 2- تحصيل 
مال مســروقه 3- توهين به مقامات و مامورين 4- مشــاركت در سرقت ، گردشكار: 
بتاريخ 1397/2/16 در وقت فوق العاده جلســه شعبه يكصد و سوم دادگاه كيفرى 
دو سمنان بتصدى اينجانب امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت 
نظر اســت دادگاه با عنايت به بررســى و مطالعه جميع اوراق و محتويات پرونده ختم 
رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 
نمايد (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقايان 1- محمدرضا حسينى عاليى فرزند قربان 
2- عبدالكريم بيگزادى فرزند منصور داير بر مشاركت در يك فقره سرقت تعزيرى 
در هنگام شــب در مورخ 1394/6/21 موضوع شــكايت آقاى محمدرضا خوشينانى 
فرزند يداهللا با وكالت اعظم السادات مير شفيعى و مرتضى ذوالفقاريان بشرح اموال 
147 قطعه قنارى از انواع رسمى بلند جوجه دم و سوپر رسمى و گالستر اورجينال و 
مالدو و جيبوس و فرى پاريس درجه يك روشن و دورش فرى و اوپال و يورك شاير 
كه از اين تعداد قنارى تعداد 8 قطعه به ارزش 57 ميليون ريال كشف و تحويل شاكى 
شد و مابقى به ارزش 134/000/000 تومان به شاكى مسترد نشده است 3- اميد 
بيكزادى فرزند منصورى وكالت آقاى رمضان بهاريان داير بر معاونت در سرقت مزبور 
و اتهام آقايان 4- محســن مومن آبادى فرزند نوروز داير بر تحصيل 45 قطعه قنارى 
مسروقه از آقاى عبدالكريم بيكزادى 5- سيد حسين اسعدى فرزند سيد محى الدين 
مبنى بر تحصيل مال مســروقه يعنى 7 قطعه قنارى از آقاى عبدالكريم بيكزادى 6- 
آقــاى عبدالرحمان بيكزادى فرزند منصور مبنى بر تحصيل تعداد 17 قطعه قنارى از 
آقاى عبدالكريم بيكزادى 7- آقاى جالل بيكزادى فرزند منصور با وكالت خانم فاطمه 
جعفر عالئى داير بر تحصيل تعداد 7 قطعه قنارى مسروقه از آقاى عبدالكريم بيكزادى 
8- آقاى روح اهللا حسينى عاليى معروف بر شايان فرزند قربان مبنى بر تحصيل يك 
قطعه قنارى مسروقه از آقاى محمدرضا حسينى عاليى 9-آقاى اسماعيل حسينى عاليى 
فرزند قربان داير بر تحصيل 6 قطعه قنارى مسروقه از آقاى محمدرضا حسينى عاليى 
موضوع كيفرخواســت شــماره 9610432312703418 مورخــه 1396/10/12 
دادســراى عمومــى وانقالب ســمنان دادگاه ضمن بررســى و مطالعه جميــع اوراق و 
محتويات پرونده و مشروح شكايت شاكيان خصوصى و اظهارات آنان در مرجع انتظامى 
در شــرح چگونگى وقوع ســرقت و زمان و مكان وقوع آن و شــرح اموال مســروقه و 
ارزش آن و اظهــارات مطلعيــن در مرجــع انتظامى و گزارش مــورخ 1394/10/17 
فرماندهى پليس آگاهى ســمنان در نحوه شناســايى متهمان و كشــف برخى از اموال 
مســروقه و شناسايى آن توسط شكات بشــرح صفحات 75 الى 77 پرونده و اظهارات 
و مطالب اقرار متهم آقاى محمدرضا حســينى عالئى در مورخ 1395/1/29 در مرجع 
انتظامى به چگونگى ارتكاب سرقت (صفحات 204 و 205 پرونده) و صورتجلسه مورخ 
1395/1/28 مرجع انتظامى در كشــف دو قطعه قنارى مسروقه از منزل متهم آقاى 
محســن مومن آبادى (صفحه 215 پرونده) و اقرار متهم آقاى محسن مومن ابادى در 
مــورخ 1395/2/1 در مرجع تحقيق دادســرا مبنى بر خريــد تعداد 45 قطعه قنارى 
از آقــاى كريم بيگ زادى (عبدالكريم) كه البته منكر علم و اطالع از مســروقه بودن 
قنارى ها گرديد و توجه به اقرار آقاى محمدرضا حسينى عالئى در مورخ 1395/2/11 
در شــعبه دوم داديارى در بيان جزئيات مربوط به چگونگى ارتكاب بزه و عدم حضور 
متهمان عبدالكريم بيگ زادى و محســن مومن آبادى در جلســه دادرسى اين دادگاه 
جهت ارائه دفاعيات و اظهارات و مطالب اقرار متهم آقاى محمدرضا حسينى عاليى در 
جلســه رســيدگى در اين دادگاه و اظهارات و مطالب اقرار آقاى عبدالكريم بيگزادى 
در مــورخ 1395/1/29 در مرجــع انتظامى (صفحــات 206 و 207 پرونده) و اقرار 
ايشــان در مورخ 1395/1/30 در مرجع تحقيق دادســرا ، دادگاه ضمن صدور حكم 
برائت در خصوص متهم آقاى اميد بيگ زادى بابت اتهام معاونت در سرقت به جهت 
فقد ادله كافى در احراز وحدت قصد ايشان با ساير متهمين قبل از وقوع بزه سرقت 
در ارتكاب آن در راستاى حاكميت اصل برائت و همچنين حكم برائت متهمان آقايان 
سيد حسين اسعدى و عبدالرحمن بيكزادى و جالل بيگزادى و روح اهللا حسينى عاليى 
و اسماعيل حسينى عاليى بابت اتهام تحصيل مال مسروقه به جهت عدم احراز علم و 
اطالع آنان از مســروقه بودن اموال تحصيل شده به استناد اصل 37 قانون اساسى 
، اتهام متهمان اقاى محمدرضا حســينى عاليى و عبدالكريم بيگزارى و محســن مومن 

آبادى را مطابق مواد 656و662و667 قانون مجازات اســالمى 1375 محرز و مسلم 
تشــخيص داده و مســتندا به مواد مزبور و مواد 406 و 427 قانون آيين دادرســى 
كيفرى 1392 حكم بر محكوميت هر يك از متهمان آقاى محمدرضا حســينى عاليى و 
عبدالكريم بيگزادى به تحمل دو سال حبس تعزيرى و پنجاه ضربه شالق تعزيرى و رد 
عين اموال مسروقه و در صورت فقدان به رد مثل يا قيمت آن به صورت تضامنى در 
حق شــاكيان و محكوميت آقاى محسن مومن آبادى به  تحمل يكسال حبس تعزيرى و 
سى ضربه شالق تعزيرى صادرمى نمايد اين راى در خصوص متهم آقايان عبدالكريم 
بيگزادى و محسن مومن آبادى غيابى و در مهلت بيست روز پس از ابالغ واقعى قابل 
اعتراض در اين دادگاه و در خصوص متهم آقاى محمدرضا حســينى عاليى حضورى و 
در مهلت بيســت روز پس از مضى مدت واخواهى و بيســت روز پــس از ابالغ قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان سمنان است.
ناصر ذكريايى ، رئيس شعبه يكصد و سوم دادگاه كيفرى دو سمنان

آگهــى ابالغ و ابالغ وقت رســيدگى دادخواســت و ضمائــم به آقاى / خانم ســجاد مهدوى ســاريخابيگلو فرزند 
منوچهر

شــاكى آقاى عزيز مراد شــيخ مرادى دادخواستى عليه آقاى ســجاد مهدوى ساريخابيگلو به اتهام كالهبردارى 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9309988404800459 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو 
شهر روانسر (101 جزايى سابق) ثبت ووقت رسيدگى مورخ 1397/5/13 ساعت 8/30 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 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.
(قاضى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى مــاده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امــور كيفرى مصوب 78/6/26 
به آقاى رســول غالمى كه در پرونده كالســه 9509988323101146 به اتهام نزاع دسته جمعى تحت تعقيب مى 
باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 97/4/3 راس ســاعت 8/30 صبح با در دســت داشتن شماره 
پرونــده مذكــور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايــد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى 

نمايد.م الف/171
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى فقدان سند مالكيت پالك 3/14686 كنگان
نظــر بــه اين كه خانــم فاطمه نعمتيان با تســليم استشــهاد محلى مدعى اســت كــه يك جلد ســند مالكيت 
بــه شــماره ســريال 236-977د94 مربوط به ششــدانگ پــالك 3/14686 به شــماره دفتر امــالك الكترونيكى 
139620324006000283 مــورخ 96/2/4 بــه نام فاطمه نعمتيان صادر و تســليم گرديــده مفقود گرديده و 
درخواست صدور سند مالكيت المثنى را نموده است لذا مراتب طبق ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت اعالم 
مى شــود كه هركســى نســبت به ملك مورد آگهى معامله اى نموده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهى به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كنگان  مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت 
اعتراض اصل ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم 

خواهد كرد. م الف/62- تاريخ انتشار  آگهى 97/2/23
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كنگان -  عيسى رضايى

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: مسعود يعقوبى فرزند منصور به نشــانى لرستان بروجرد شهرك زيبا ك 
نرگس 11 پ 13- مشــخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: صدرا امير ســردارى ، محكوم به: بموجب درخواست 
اجراى حكم مربوطه به شــماره 9710096705300138 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976705300402 
محكوم عليه محكوم است به فك پالك و استرداد پالك خودروى پرايد به شماره ايران 41- 317م44 و مبلغ يكصد 
و دوازده هزار و پانصد تومان بابت هزينه دادرسى در حق خواهان. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

متن آگهى
خواهان/ شــاكى حســن قنبرى دادخواســتى به طرفيت خوانده / متهم مســعود باروخيان به خواسته تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرج نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه هفتم دادگاه عمومى حقوقى كرج واقع در 
كرج ميدان نبوت بلوار مالصدرا روبروى پارك نبوت پالك 120-124 ارجاع و به كالسه 960655 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگى آن 97/4/2 ساعت 12 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده / متهم و درخواست 
خواهان/ شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/8569
منشى شعبه هفتم دادگاه حقوقى كرج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مهدى عبدلى فرزند اقبال
خواهان آقاى مســعود الفتى نيا و آرش پاكدى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى مهدى عبدلى به خواسته 
دو فقره تهديد با سالح سرد و سرقت دو فقره گوشى همراه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609988316200642 شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/4/25 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/173
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
بدينوســيله به آقاى / خانم اميد احمدى خو فرزند مهدى كه فعال مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گردد كه 
بانك مهر ايران دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت شما تقديم كه به كالســه 132/433/96 ثبت و 
براى روز شــنبه مورخ 97/4/2 ســاعت 9/30 وقت رســيدگى تعيين گرديده  لذا مراتب حســب تقاضاى خواهان 
و در اجراى مقررات ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى دادگاههاى عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشــار/ محلى همدان درج ميگردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى جهت دريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شعبه 132 واقع در ابتداى خيابان شهدا روبروى بازار گذر ابتداى كوچه مغربى 
جنب پالك 2 مراجعه و در روز و ســاعت مقرره فوق در جلســه رســيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل آورد 
واال شورا غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهى الزم شود يك نوبت و مدت آن 

ده روز خواهد بود. م الف/602
دبيرخانه حوزه 132 شوراى حل اختالف شهرستان همدان

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
بدينوســيله به آقاى / خانم معصومه مغنى ، روح اله اميدى عابد ، محرمعلى مغنى كه فعال مجهول 
المكان مى باشد ابالغ مى گردد كه بانك مهر ايران دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت شما 
تقديــم كه بــه كالســه 132/426/96 ثبت و براى روز شــنبه مورخ 97/4/2 ســاعت 10/00 وقت 
رســيدگى تعيين گرديده  لذا مراتب حســب تقاضاى خواهان و در اجراى مقررات ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار/ محلى همدان 
درج ميگردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به شعبه 132 واقع در ابتداى خيابان شهدا روبروى بازار گذر ابتداى كوچه مغربى جنب پالك 
2 مراجعه و در روز و ســاعت مقرره فوق در جلســه رسيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل آورد 
واال شورا غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهى الزم شود يك نوبت 

و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/603
دبيرخانه حوزه 132 شوراى حل اختالف شهرستان همدان

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
بدينوسيله به آقاى / خانم محمد فرهمنديان ف قدرت اله كه فعال مجهول المكان مى باشد ابالغ 
مى گردد كه بانك مهر ايران دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت شما تقديم كه به كالسه 
132/419/96 ثبت و براى روز شــنبه مورخ 97/4/2 ساعت 10/30 وقت رسيدگى تعيين گرديده  
لذا مراتب حســب تقاضاى خواهان و در اجراى مقررات ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى دادگاههاى 
عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار/ محلى همدان درج ميگردد خوانده مى 
تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شعبه 132 
واقــع در ابتداى خيابان شــهدا روبروى بازار گذر ابتداى كوچــه مغربى جنب پالك 2 مراجعه و در روز و 
ساعت مقرره فوق در جلسه رسيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل آورد واال شورا غياباً رسيدگى 
و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهى الزم شود يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد 

بود. م الف/604
دبيرخانه حوزه 132 شوراى حل اختالف شهرستان همدان

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
بدينوســيله به آقاى / خانم محمود شــهرضايى ف احمد كه فعال مجهول المكان مى باشد ابالغ مى 
گردد كه بانك مهر ايران دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت شــما تقديم كه به كالســه 
132/427/96 ثبت و براى روز يكشنبه مورخ 97/4/3 ساعت 9/00 وقت رسيدگى تعيين گرديده  
لذا مراتب حســب تقاضاى خواهان و در اجراى مقررات ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى دادگاههاى 
عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار/ محلى همدان درج ميگردد خوانده مى 
تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شعبه 132 
واقــع در ابتداى خيابان شــهدا روبروى بازار گذر ابتداى كوچــه مغربى جنب پالك 2 مراجعه و در روز و 
ساعت مقرره فوق در جلسه رسيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل آورد واال شورا غياباً رسيدگى 
و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهى الزم شود يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد 

بود. م الف/605
دبيرخانه حوزه 132 شوراى حل اختالف شهرستان همدان

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
بدينوســيله به آقاى / خانم بيرامعلى مظاهرى ف محمد ولى كه فعال مجهول المكان مى باشد ابالغ 
مى گردد كه بانك مهر ايران دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت شما تقديم كه به كالسه 
132/409/96 ثبت و براى روز شــنبه مورخ 97/4/2 ساعت 11/00 وقت رسيدگى تعيين گرديده  
لذا مراتب حســب تقاضاى خواهان و در اجراى مقررات ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى دادگاههاى 
عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار/ محلى همدان درج ميگردد خوانده مى 
تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شعبه 132 
واقــع در ابتداى خيابان شــهدا روبروى بازار گذر ابتداى كوچــه مغربى جنب پالك 2 مراجعه و در روز و 
ساعت مقرره فوق در جلسه رسيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل آورد واال شورا غياباً رسيدگى 
و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهى الزم شود يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد 

بود. م الف/606
دبيرخانه حوزه 132 شوراى حل اختالف شهرستان همدان

اجراييه
ش پ:20/195/95 محكــوم له: ســيد محمدرضا عبدى بــا وكالت فضل اله فضلى محكوم عليه: 
محمد باقريان فرح آبادى-مجهول المكان به موجب رأى 771-96/11/28 شعبه 20 شوراى حل اختالف 
ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت شــصت و يك ميليون و نهصدوبيست 
وهشت هزارريال اصل خواسته و يك ميليون و ششصدوسيزده هزارودويست ريال هزينه دادرسى و 
دوميليون و دويست و بيست و نه هزاروچهارصدوهشت ريال حق الواله وكيل(مرحله بدوى) و خسارت 
تاخير تاديه از 95/8/29 تا زمان اجراى حكم و نيم عشردولتى طبق تعرفه. به استناد ماده 29 قانون 
شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز 
مفــاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در 
غيــر اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف محل تحويل 

خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 20 شوراى حل اختالف سارى

متن آگهى ابالغ
در خصــوص دعوى خواهان ها آقاى يداهللا ، آقاى حبيــب اهللا ، آقاى ولى اهللا ، خانم پروين ، ملك 
تاج همگى فهيمى با وكالت آقاى سيد محمد صادقى طرفيت خواندگان خسرو فهيمى ، مرتضى محمدى ، 
پروانه فهيمى، فاطمه فهيمى ، مصطفى نجفى ، زهرا سپه دوست ، على اكبر محمدى ، آفاق فهيمى ، عين 
اهللا فهيمى ، آيت فهيمى ، فرامرز فهيمى، بهجت ، فهيمى ، شــهين فهيمى ، پريســا سپه دوست ، منيره 
محمدى، تهمينه فهيمى ، طيبه فهيمى ، محمد سپه دوست ، فرشاد سپه دوست ، خانم اسدى ، ايران سپه 
دوست ، قدرت اهللا فهيمى ، فريده سپه دوست ، خانم احمدى ، مهدى سپه دوست ، مهين سپه دوست 
، قاسم سپه دوست ،مليحه فهيمى ، محمد سپه دوست ، سودابه فهيمى ، احمد فهيمى ، منصوره مالقلى ، 
على محمدى ، احمد فهيمى ، لطف اهللا فهيمى ، محمد محمدى ، فاطمه فهيمى ، فرخ بانو فهيمى ، بهجت سپه 
دوست ، پروانه محمدى ، محسن فهيمى ، محمود محمدى، حميد محمدى ، فاطمه سپه دوست ، شهرزاد 
فهيمى ، مهراب فهيمى و غيره در تاريخ 1397/3/20 ساعت 10 صبح جهت رسيدگى و حضور به علت 

مزايده در اين شعبه حاضر شويد. م الف/5136/1
شعبه اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائــم به خواندگان مجهول المــكان 1- على ميرزايى 
تبريــزى 2- فاطمه ميرزايى تبريزى 3- افســانه ميرزايى تبريــزى 4- فرزانه ميرزايى تبريزى  5- 
فريبا ميرزايى تبريزى 6- فرناز ميرزايى تبريزى 7- كوروش ميرزايى تبريزى 8- آسيه هادى پور 

9- عباس حضرتى 10- رحمت حضرتى 11- زهرا حضرتى
خواهــان آقــاى مهــدى زارع پور دادخواســتى بــه طرفيــت خواندگان علــى ميرزايــى تبريزى و 
غيــره بــه خواســته الزام به تنظيم ســند مطرح كــه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709982210200073 شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرستان دماوند ثبت و 
وقت رسيدگى مورخ 1397/4/3 ساعت 10/00 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 تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/5137
 مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

نام پدر غالمرضا ش. ش  به اقاى محسن هومان  ابالغ اجرائيه بدينوسيله  آگهى 
1226 صادره از شيراز به نشانى: تهران اشرفى اصفهانى 22 بهمن كوچه شقايق 
پالك 26 ابالغ مى گردد خانم نرگس كريمى به استناد سند ازدواج شماره 338- 
سكه  عدد  تعداد 600  وصول  جهت  تهران  دفتر 244  تنظيمى   1382/10/13
صدور  به  مبادرت  شما  عليه  تمتع  حج  سفر  يك  هزينه  و  آزادى  بهار  تمام  طالى 
اجرائيه نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9700058 در اين اداره تشكيل شده 
و در جريان است.  لذا با توجه با اينكه ابالغ اجرائيه به شما در آدرس متن سند 
ميسر نشده، مراتب از طريق در درج روزنامه به شما ابالغ مى گردد مقتضى است 
بدهى خود  پرداخت  به  آگهى نسبت  اين  انتشار  تاريخ  از  روز  حداكثر ظرف 10 

اقدام نمائيد در غير اينصورت عمليات اجرائى عليه شما ادامه خواهد يافت.
  11197/م الف                          رئيس اداره پنجم اجراى اسناد رسمى – علينژاد

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موضوع  تصرفات،  احراز  آگهى 
آئين نامه   13 وماده  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  ثبتى 
شماره  راى  استناد  به  اينكه  به  نظر    90/09/20 مصوب  آن  اجرائى 
موضوع   1396/11/28 صدور  تاريخ   1396603010260001124
رسيدگى  هيئت   1395114401026000070 شماره  كالسه  پرونده 
تهران،  قلهك  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  صدرالذكر  قانون  كننده 
كد  داراى  و   39 شناسنامه  بشماره  كرمى  محسن  آقاى  بالمنازع  تصرفات 
دانگ  دو  به  نسبت  حسن  فرزند  سربند  از  صادره   0621669644 ملى 
مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن بمساحت (18/67 
ثبتى  پالك  از  قسمتى  مربع  دسيمتر  هفت  و  شصت  و  متر  هجده  مربع)  متر 
به  قلهك  ثبتى  حوزه  تهران   11 بخش  در  واقع  اصلى   43 از  فرعى   607
يك  پالك  ضابطى  خيابان  رنجبر  صفر  خ  گلزار،  بلوار  هروى  ميدان  نشانى 
سيدحسن  و  نوروزى  هادى  محمد  اقاى  از  بالواسطه  شده  واگذار  و  انتقالى 
شماره  نامه  طى  مالكيت  سند  صدور  و  اجرا  جهت  و  شده  احراز  دهقانى 
اعالم  اداره  اين   به   1396/12/8 تاريخ   139660301026001183
به  نوبت  دو  در  مراتب  مذكور  قانون   3 ماده  استناد  به  لذا  است  گرديده 
يا حقوقى  از حقيقى  اعم  يا اشخاص  و  تا چنانچه شخص  15 روز آگهى  فاصله 
دارند  اعتراضى  هرگونه  مذكور  متقاضى  بنام  سند  صدور  موضوع  به  نسبت 
ظرف مهلت دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى، به اين اداره مراجعه و ضمن 
اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ظرف  رسيد  اخذ  و  اعتراض  اعالم 
دادخواست خود را به دادگاه عمومى محل وقوع ملك تقديم نموده و گواهى 
اينصورت  غير  در  نمايد.   تحويل  اداره  اين  به  و  اخذ  دادگاه  از  را  مربوطه 
خواهد  صادر  مقررات  وفق  مالكيت  سند  مقرر،  مهلت  شدن  سپرى  از  پس 
دوم  نوبت  انتشار  تاريخ       97/2/23  : اول  نوبت  انتشار  تاريخ  گرديد.   

97/3/7 :
 11198/م الف                                             كفيل اداره ثبت اسناد و امالك قلهك تهران  - مصطفي دادفر 

آقا حسام  به  بدينوسيله  اسناد رسمي   اجراي  نامه  آئين  ماده 101  اخطار  آگهي 
كوچه159   غربي  كوه  سفيد  نو  تهران  تهران  نشاني  به  انيسي  مريم  و  رنجبري 
بدهكار/راهن پرونده اجرايي كالسه 9601181 ابالغ ميگردد ملك مورد وثيقه 
بخش7  در  واقع  شماره4476/150641  ثبتي  پالك  به  مذكور  اجرايي  پرونده 
كارشناس  نظريه  كه  گرديده  ارزيابي  مبلغ6/000/000/000ريال  به  تهران 
مذكور در آدرس مندرج در متن سند رهني به نشاني بدهكار/راهن جهت ابالغ 
ارسال كه طبق گزارش مورخ96/12/12 واحد ابالغ ثبت اسناد (منطقه16 پستي) 
آدرس مذكور مورد شناسايي واقع نگرديده لذا مراتب به شرح فوق به شما ابالغ 
مي گردد چنانچه به مبلغ ارزيابي پالك مذكور معترض مي باشيد ميتواند اعتراض 
بانكي  فيش  ضميمه  آگهي  اين  انتشار  تاريخ  از  روز   5 مدت  ظرف  را  خود  كتبي 
دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 10/900/000ريال ، واريز به حساب سيبا 
0103134800001 نزد بانك ملي به نام كانون كارشناسان رسمي دادگستري به 
دفتر اين اداره واقع در تهران ميدان ونك چهارراه جهان كودك پالك34 ساختمان 
معاونت اجراي اسناد رسمي استان تهران طبقه دوم تسليم و ضمناً 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     11188/م    

 آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدينوسيله به 
آقاى محمدرضا مويدى نيرى فرزند بيوك بنشانى خ پيروزى چهار راه كوكاكوال نبش 
ساعد پ 14 ابالغ مى شود كه اقاى فرشيد پيران براى وصول مبلغ 50/000/000 
ريال بابت چك شماره 9022718 عهده بانك سپه شعبه مركزى عليه شما اجرائيه 
تشكيل  اداره  اين  در   9605251 كالسه  به  اجرائى  پرونده  كه  نموده  صادر 
به شما  اجرائيه  ابالغ  اداره پست  ابالغ  مامور  شده و طبق گزارش 96/12/17 
به دليل عدم شناسايى محل اقامتتان ميسر نشده است و بستانكار اعالم نموده 
نمى تواند شما را جهت ابالغ واقعى معرفى نمايد  لذا به تقاضاى بستانكار بوارده 
14002239- 96/8/7 و طبق ماده 18 آئين نامه اجراء از تاريخ انتشار اين آگهى 
كه روز ابالغ اجرائيه محسوب است چنانچه ظرف ده روز نسبت به پرداخت بدهى 

خود ننمائيد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
 11202/م الف                                    رئيس اداره چهارم اجراى اسناد رسمى – شبيبى

 آگهي فقدان سند مالكيت  نظر به اينكه آقاي شكراله زارعي سياه پوش مالك مشاعي 
نهم  قطعه  مترمربع  مساحت211/74  به  زمين  قطعه  يك  از ششدانگ  دانگ  سه 
تفكيكي از پالك ثبتي 36951 فرعي از 4678 اصلي مفروز و مجزي شده از 7798 
فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش7 تهران كه سند مالكيت آن در دفتر الكترونيكي 
54044528 به شماره چاپي 744212 كه بنام مالك مذكور صادر و تسليم شده 
است سپس نامبرده با ارائه دو برگ استشهاديه كه بامضاء شهود رسيده است و ذيل 
آن طي شماره5237 مورخ 97/1/28 دفترخانه 1528تهران گواهي امضاء گرديد 
مدعي است كه اصل سند مالكيت به علت اسباب كشي مفقود گرديده است و تقاضاي 
صدور المثني سند مالكيت ملك مذكور را نموده لذا مراتب  باستناد ماده120 آئين 
نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت  
و يا در اختيار داشتن سند مالكيت نزد خود مي باشد ظرف مدت ده روز از انتشار اين 
آگهي به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت اقدام 
نمايد بديهي است در اين صورت پس از تنظيم صورتمجلس اصل سند مالكيت به 
ارائه كننده مسترد خواهد شد و صدور المثني سند مالكيت منوط به ارائه دادنامه از 
مراجع ذيصالح قضايي خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذكور و عدم هرگونه اعتراض 

اين منطقه نسبت به صدور المثني سند مالكيت اقدام خواهد نمود.
خاوران امالك  و  اسناد  ثبت  كفيل   – جشان  بهروز    11189/م الف   

عليرضا   ، ناصر  نامدار،   ، نادر  آقايان  وثيقه  مورد   101 ماده  اخطاريه  آگهي   
شمالي  پروانه  خيابان  فردوس  بلوار  تهران  بنشاني  ماشينچيا  همگي  شهرت 
كالسه  اجرايي  پرونده  درخصوص  پنجم  طبقه  پالك32  شانزدهم  كوچه  نبش 
كارشناس  گزارش  طبق  شما  عليه  نواب  شعبه  پاسارگاد  بانك  له    9200291
بخش2  اصلي  ثبتي4/162  پالك  پيوست  تصوير  شرح  به  دادگستري  رسمي 
به  تنظيمي   87/4/3 شماره63752-  رهني  سند  وثيقه  مورد  تنكابن  ثبت 
ارزيابي  مبلغ  به  چنانچه  لذا  گرديده  ارزيابي  ريال  مبلغ46/950/685/000 
از  روز  پنج  مدت  ظرف  را  خود  كتبي  اعتراض  باشيد  مي  معترض  مذكور  پالك 
تجديدنظر  كارشناس  بانكي دستمزد  به ضميمه فيش  اخطاريه  اين  ابالغ  تاريخ 
به  بانك ملي  به مبلغ38500000ريال به شماره حساب0109031074003 
نام كانون كارشناسان استان مازندران واريز و به دفتر اين اجرا تسليم نماييد 
كارشناس  دستمزد  بانكي  فيش  فاقد  يا  موعد  از  خارج  كه  اعتراضي  به  ضمنا 

تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
اسناد  اجراي  واحد  اجرا  مدير  الف              11190/م    
تنكابن  رسمي  اسناد  اجراي  واحد  مسئول   - تنكابن   رسمي 

 آگهي فقدان سند مالكيت  نظر به اينكه آقاي عليرضا ميرزماني اصالتا با اعالم مفقود شدن سند مالكيت ملك مورد آگهي با تسليم استشهاديه گواهي امضاء شده ذيل 
شماره 15222- 96/10/10 دفترخانه 506 تهران و درخواست وارده 23965- 96/10/30 تقاضاي صدور سند مالكيت المثني رانموده است كه مراتب در اجراي 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت بشرح زير آگهي مي گردد:  1-نام و نام خانوادگي مالك  و ميزان مالكيت: عليرضا ميرزماني  2- شماره پالك: 7182/33663 و  3- علت 
گم شدن: اسباب كشي 4- خالصه وضعيت مالكيت: سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در غرب طبقه اول به مساحت 98/96 مترمربع قطعه اول تفكيكي 
پالك 7182/33663 مفروز از 7182/2663 واقع در بخش2 تهران بانضمام پاركينگ قطعه6 ذيل ثبت 383074 صفحه302 دفتر 2506 به نام عليرضا ميرزماني 
ثبت و با شماره چاپي175365 صادر گرديده است و طبق اسناد رهني 115576 و 115577 مورخ 89/7/25 دفتر 220 تهران در رهن قرار گرفته است.  لذا باتوجه 
به اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق الذكر و درخواست صدور المثني آن مراتب اعالم تا هركس نسبت به ملك مورد آگهي معامله كرده كه در قسمت چهارم اين آگهي 
ذكر نشده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد بايد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارايه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثني سند مالكيت را طبق 

مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد.

 11191/م الف         كفيل اداره اسناد و امالك لويزان - عليزاده  

 آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجراء بدينوسيله به: علي محمد نگارش به نشاني: سردار جنگل خيابان 
گلستان خيابان ايران زمين جنوبي كوچه گلها ابالغ مي شود: بانك پاسارگاد به استناد قرارداد شماره 243/200/252455/3  جهت وصول موضوع 
الزم االجرا به مبلغ 1/337/896/479ريال كه مبلغ 1/000/000/000ريال بابت اصل طلب و مبلغ 337/896/479 بابت خسارت تاخير تاديه 
تا تاريخ 1396/7/17 و از آن تاريخ به بعد طبق مقررات عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه پرونده اجرائي به كالسه 9601236 در اين 
اداره تشكيل شده و در جريان اقدام است.  چون  طبق گزارش مورخ96/8/24 مامور ابالغ اداره پست، ابالغ اجرائيه به شما به دليل عدم شناسائي 
نشاني ميسر نشده، لذا به استناد تقاضاي وارده شماره 12020101- 1396/10/24 بستانكار و وفق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي 
مفاد اجرائيه فوق الذكر يكنوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود چنانچه ظرف مدت 10 (ده) روز از تاريخ انتشار اين آگهي كه 
روز رسمي ابالغ اجرائيه محسوب مي گردد اقدام به پرداخت بدهي ننمائيد عمليات اجرائي برابر مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.  (ضمنا اجرائيه 

در تاريخ96/8/24 به شركت مهندسين مشاور آفرينش طرح و سازه غرب در آدرس مقيده ابالغ قانوني گرديده است.
  11193/م الف                                اداره دوم اجراي اسناد رسمي 

 آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني) آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه 9404168 ششدانگ يك دستگاه اپارتمان واقع در طبقه اول به 
مساحت 159/48 مترمربع كه قطعه2 تفكيكي به شماره11 فرعي از 3421 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك5 فرعي از اصلي مذكور واقع در تجريش شميران بخش 
11 تهران بانضمام ششدانگ يك باب انباري به مساحت12/55 مترمربع قطعه 3 تفكيكي با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها 
محدود به حدود: شماالً ديوار و پنجره است به فضاي حياط خلوت شرقاً ديوار به ديوار قطعه دوم جنوبا ديوار و پنجره است به حياط و تراس به مساحت12/13 مترمربع 
غرباً ديوار به ديوار پالك3421/1 وديوار و پنجره و درب است به تراس به مساحت 1/90 مترمربع كف و سقف اشتراكي است حدود انباري: شماالً ديوار و درب 
است به راه پله شرقا ديواري است به استخر و فضاي مشاعي جنوبا ديواري است به قسمت پر  غرباً ديوار اشتراكي است با انباري مجاور كه ذيل ثبت 82965 صفحه 
275 دفتر امالك 223/1 ثبت و مع الواسطه به نام خانم سيمين خياباني منتقل گرديده و به موجب سند رهني68520- 92/12/18 دفتر 567 تهران در رهن بانك 
پاسارگاد قرار گرفته كه به علت عدم ايفاي تعهدات منجر به صدور اجراييه تحت كالسه 9404168 گرديده و طبق نظريه مورخ 96/2/31 كارشناس رسمي دادگستري 
توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارتست از: ملك موصوف واقع است در تهران خيابان وليعصر خيابان شهيد فياضي فرشته خيابان جهان پهلوان تختي بن بست دوازدهم 
پالك 2 جديد واحد 2 آپارتمان داراي نماي جنوبي از نوع آجر سه سانتي آيفون تصويري با قدمت حدود 27 سال و شامل طبقه زيرزمين به صورت انباري تاسيسات و 
استخر و طبقات همكف اول و دوم هر طبقه به صورت يكواحد آپارتمان مسكوني بوده و آپارتمان مورد نظر در طبقه اول و شامل سالن هال و پذيرايي با پوشش كف از 
نوع سراميك شومينه سه اتاق خواب با كف از نوع سراميك آشپزخانه اپن با كابينت از نوع ام دي اف و پوشش كف از نوع سراميك سرويس بهداشتي توالت و حمام با 
پوشش كف از نوع سراميك و پوشش ديوار از نوع كاشي داراي سيستم گرمايش از نوع شوفاژ و سرمايش از نوع كولرآبي انشعابات آب و گاز و برق منصوبه مي باشد 
و به مبلغ19/600/000/000ريال (نوزده ميليارد و ششصد ميليون ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز سه 
شنبه مورخ97/3/8 از ساعت 9 الي 12 ظهر  در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع در تهران چهارراه جهان كودك پالك34 ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي  
سالن مزايده از طريق مزايده حضوري بفروش مي رسد و مزايده از مبلغ 19/600/000/000ريال (نوزده ميليارد و ششصد ميليون ريال) و به باالترين قيمت كه 
خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد 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 
بانك ملي به مبلغ پايه در جلسه مزايده شركت نمايند.  ضمنا 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 مع لوم نشده بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري و. . .  

خواهد بود مورد مزايده باتوجه به اعالم بستانكار بيمه مي باشد.   تاريخ انتشار آگهي مزايده: 97/2/23 
11194/م الف                     رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي- نقيبي


