
11 دوشنبه  21 خرداد 1397  شماره 4763  آگهی
آگهى شماره ( 42 ) ثبت آمل 

آگهــى موضوع مــاده 3 و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

   نظــر به دســتور مواد 1و 3 قانــون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى مصوب 20/ 1390/9 امــالك متقاضيانى كه درهيات موضــوع ماده يك قانون 
مذكورمستقردرواحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان محرز و راى 

الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد : 
امالك متقاضيان واقع دربخش يك  شهر آمل 

1528– اصلى 
141 فرعى از 2 و 12 فرعى  اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان آمل ( موقوفه شمس 

آل رسول )  در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى موقوفه به مساحت 967,66 مترمربع . 
1547– اصلى 

146 فرعى  آقاى اسماعيل بورچى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
50,50 مترمربع . خريدارى بال واسطه از حسينعلى نورائى .

1726– اصلى 
118 فرعــى  آقاى نصرت اله صفرزاده در ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناى تجارى كه 
كل عرصه وقف است  به مساحت 39,85 مترمربع . خريدارى بال واسطه از سيد محمد غروى .

1946– اصلى 
41 فرعى  آقاى يوســف نصيرى و خانم مهين برزگر  هر يك به نســبت ســه دانگ مشاع 
از ششــدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى  به مســاحت 217,50 مترمربع . خريدارى مع 

الواسطه از محمد سليمانى ايرايى  .
امالك متقاضيان واقع دربخش 2  ثبت آمل- دهستان دابو

1 - اصلى ( قريه تمسك )
22 فرعى  آقايان محمد حيدرى و حامد حيدرى هر يك به نســبت ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ يــك قطعه زمين با بناى احداثى بــا كاربرى پارك  به مســاحت 335,20 مترمربع . 

خريدارى بال واسطه از احمد نوايى .
27 - اصلى ( قريه سنگ بست  )

291 فرعى  آقاى محمد رضا فتاحى  در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى با كاربرى 
زراعى   به مساحت 202,33 مترمربع . خريدارى بال واسطه از عذرا عباسى و سميه فتاحى  .

39 - اصلى ( قريه تربيجان  )
259 فرعى  آقاى رمضان غالمى و خانم شهربانو رضائى هر يك به نسبت سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى مســكونى  به مســاحت 229,16 مترمربع . خريدارى بال 

واسطه از ارثيه پدرى ( قاسم غالمى )  .
42 - اصلى ( قريه پولكياده عليا  )

15 فرعى خانم معصومه محمدى درششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  به مساحت 
391,60 مترمربع خريدارى بالواسطه از فتح اله محمدزاده 

50 - اصلى ( قريه هشتل  )
818 فرعى  آقاى حسن جعفرى نائيج آباد در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  به 

مساحت 122,08 مترمربع . خريدارى بال واسطه از جعفر قلى جعفرى نائيج  .
62 - اصلى ( قريه كچب عليا  )

529 فرعــى  خانم رويا محمد ســعيد در ششــدانگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى  به 
مساحت 272,67 مترمربع . خريدارى بال واسطه از على نورزاد و عباس طبرستانى  .

89 - اصلى ( قريه موسى محله  )
53 فرعى  آقاى وحيد تقى پور در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى ( مسكونى )  

به مساحت 404 مترمربع . خريدارى بال واسطه از رضا تقى پور .
امالك متقاضيان واقع دربخش 3  ثبت آمل- دهستان دشت سر

يك اصلى ( قريه هارون محله)
 7065 فرعى  خانم حليمه خاتون ايمانى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 396,27 متر مربع خريدارى بال واسطه از سيد هاشم كرمى  .
7066 فرعى از 374 فرعى از قطعه 89 – افرازى  آقاى  جعفر صفرى در ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 334,50 مترمربع . خريدارى مع الواســطه از سكينه 

الريجانى .
7067 فرعى از 374 فرعى از قطعه 69 - افرازى خانم  ســميه خليلى كرســيكال و آقاى 
ولى اله بابائى هر يك به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 111 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از سكينه الريجانى .
7068 فرعى آقاى شــعبانعلى پرى زاده عمران در ششــدانگ يــك قطعه زمين با انبارى 
احداثى جهت تجميع به مساحت 32,27 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از بنياد علوى بابلسر 

( فروشنده يداله كرمى ) .
7069 فرعــى از 742 فرعــى آقاى على گدا دلدار در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 150,98مترمربع . خريدارى مع الواسطه از غالمعلى سقائى اسكى .
7082 فرعى از 1266 فرعى آقاى هادى يوســفى زاده در ششــدانگ يك قطعه زمين با 

انبارى احداثى به مساحت 110,58مترمربع . خريدارى مع الواسطه ازفرزام فرهمند  .
2  - اصلى ( قريه شرمه كتى )

3200 فرعى از 24 فرعى خانم نسرين قلى نسب عمران در ششدانگ يك قطعه زمين با 
انبارى احداثى به مساحت 130,32 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از اصغر ارزانى  .

12– اصلى ( قريه شرم كال )
1206 فرعى  آقاى  جهان بخش قلى نســب عمران در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 76 مترمربع . خريدارى بال واسطه از على توحيدى فر  .
1207 فرعى  خانم كوثر غالمى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى ( تجارى ) به 

مساحت 43,07 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از على اكبر غالمى  .
1208 فرعى  خانم زهرا غالمى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى ( تجارى ) به 

مساحت 57,78 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از على اكبر غالمى  .
1209 فرعى  خانم فاطمه غالمى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى ( تجارى ) به 

مساحت 60,73 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از على اكبر غالمى  .
1210 فرعى  خانم طاهره رضائى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

203,80 مترمربع . خريدارى بال واسطه از ايمن امين زاده  
1211 فرعى  خانم فاطمه غالمى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  ( تجارى ) 

به مساحت 58,07 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از على اكبر غالمى  .
1212 فرعى  خانم زهرا غالمى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  ( تجارى ) به 

مساحت 60,19 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از على اكبر غالمى  .
1213 فرعــى  از 381 فرعى آقاى صياد موســوى در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 154,50مترمربع . خريدارى مع الواسطه از حسين عليزاده  .
1214 فرعى  آقاى اصغر موســوى و خانم ســكينه رجب پور هر يك به نسبت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى ( مسكونى ) به مساحت 135,27 متر مربع  

. خريدارى بال واسطه از سكينه رجب پورو محمود اصغرى  .
1216 فرعى  خانم عادله يداللهى كشتلى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى مسكونى 

به مساحت 166,65 متر مربع  . خريدارى بال واسطه از اكرم كامران  .

13– اصلى ( قريه بوران و ساالر محله  )
6461 فرعــى  آقــاى  نعمت اله آزادى در ششــدانگ يك قطعه زمين بــا بناى احداثى  با 

كاربرى باغى به مساحت 209,90 مترمربع . خريدارى بال واسطه از ساجد همدانى بورانى  .
6462 فرعــى  آقاى  محمد رضا غفارى ســقائى در ششــدانگ يك قطعــه زمين با انبارى 
احداثى به مساحت 447,20 مترمربع . خريدارى بال واسطه از محمود يارنجى و اسمعيل قربانى  

.
14– اصلى ( قريه رشه كال و گاوزن كال و اسپياربن  )

3026 فرعى از 1008 فرعى  آقاى مجتبى خيرى بورانى در ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 169,82  . خريدارى مع الواسطه از بنياد علوى  بابلسر . 

3028 فرعى  از 962 فرعى آقاى حميد رضا رستگار در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 436,55 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از بنياد علوى  بابلسر . 

3029 فرعــى  از 516 فرعى آقاى مجيد صفر پور در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 238,50مترمربع . خريدارى مع الواسطه از بنياد علوى  بابلسر . 

3030 فرعى  از 681 فرعى آقاى عبدالحســين اســمعيل زاده در ششــدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى ( مســكونى ) به مســاحت 288,60 مترمربع . خريدارى مع الواســطه از 

محمد سكوت   . 
20– اصلى ( قريه هندوكال   )

853 فرعى  آقاى حســين حيدر نجات در ششــدانگ يك قطعه زميــن با بناى احداثى به 
مساحت 69,20  مترمربع . خريدارى بال واسطه از محمود حيدر نجات و عباسعلى اسكويى   . 

30– اصلى ( قريه كته پشت سفلى )
3730 فرعى آقاى على رضا رئيس بهان  در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى 

به مساحت 144,54 مترمربع . خريدارى بال واسطه از رحمت اله امير پور  . 
3731 فرعــى آقاى حبيب اله عابدينى  درششــدانگ يك قطعه زمين با بناى  احداثى به 

مساحت 129,10 مترمربع خريدارى بال واسطه از عمران زارع 
31– اصلى ( قريه پلك عليا )

969 فرعى آقاى فرزاد فضلى در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
76,95 مترمربع . خريدارى بال واسطه از احمد رمضانى  . 

970 فرعى  خانم ايران شــكيبائى و آقاى حســن اكبرزاده هر يك به نســبت ســه دانگ 
مشــاع از  ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 150,50 مترمربع . خريدارى 

بال واسطه از على حسين پور  . 
971 فرعى  خانم  شهناز اكبر نژاد بيشه در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 119,23 مترمربع . خريدارى بال واسطه از زهره طهماسبى عمران  . 
33– اصلى ( قريه بازيار كال )

8868 فرعــى  از 10 فرعى خانم نســيم بهارى در ششــدانگ يك قطعــه زمين با انبارى 
احداثى به مساحت 106,20 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از محمد خانزاد .

34– اصلى ( قريه كنسى )
315 فرعى  آقاى جهاندار حســن زاده در ششــدانگ يك قطعه زمين با انبارى  احداثى با 
كاربرى فضاى ســبز و پارك و خيابان 14 مترى  به مســاحت 1297,48 مترمربع . خريدارى بال 

واسطه از سيد يوسف حسنى  . 
35– اصلى ( قريه ترك كال )

324 فرعى  آقاى غالمرضا دژگان در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان احداثى كه 
بيست سير مشاع از كل عرصه وقف ميباشد به مساحت 332 مترمربع . خريدارى بال واسطه 

از اسماعيل چامه  . 
امالك متقاضيان واقع دربخش 4  ثبت آمل- دهستان چالو      

26- اصلى ( قريه گنگرج كال )
556 فرعى آقاى تقى موذن درششدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى باكاربرى باغى به 

مساحت 553مترمربع خريدارى بالواسطه ازعبداله گنگرج                            
49- اصلى ( قريه پاشاكال )

156فرعى آقايحميد رضا شكرى درششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
511,50 مترمربع خريدارى بالواسطه  از شعبان سيفى پاشا

82- اصلى ( قريه پاريمه )
27 فرعى آقاى عيســى خالقى در  ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

389,20 مترمربع . خريدارى بالواسطه  از شكراله حسن زاده .
امالك متقاضيان واقع دربخش 9 ثبت آمل – دهستان ليتكوه

2- اصلى ( قريه توكران )
157 فرعى  خانم مريم قاسم زاده  در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى ( تجارى ) 
كه يكدانگ مشاع از كل عرصه وقف ميباشد به مساحت 34,72 مترمربع . خريدارى بال واسطه 

از حجت اله مير ميرانپور و جمشيد قريب و محمد رضا خانى   . 
3- اصلى ( قريه كالك سفلى )

6712 فرعى  از 1661 فرعى خانم محبوبه رضائيان  در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 135,65 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از نعمت اله حسينى  . 

6713 فرعى  آقاى نادر يوسفى  در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
152,60 مترمربع با كاربرى 64 متر مربع انتظامى و الباقى كاربرى معبر پيشنهادى 12 متر ى 

ميباشد . خريدارى بال واسطه از فضل اله ظروفى   . 
4- اصلى ( قريه كالك عليا )

3241 فرعى  از 149 فرعى از 45 فرعى  آقاى حسين اسماعيل نيا عمران  در ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى كه يكدانگ و نيم مشاع از كل عرصه وقف ميباشد به مساحت 

146,14 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از مشهدى جمعلى حضرتى . 
5- اصلى ( قريه شاه محله )

5077 فرعــى  خانم مهديه خدابنده لو در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 123,29 مترمربع . خريدارى بال واسطه از حشمت اله صفائى  . 

5078 فرعــى  آقاى بهزاد رنجبر كاســب محله  در ششــدانگ يك قطعــه زمين با انبارى 
احداثى به مساحت 308,34 مترمربع . خريدارى بال واسطه از عليرضا اسماعيلى  . 

5079 فرعى  خانم ستاره خاكسار در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
271 متر مربع . خريدارى بال واسطه از على حسنى .

5080 فرعــى خانــم خديجه فرج زاده درششــدانگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مساحت 91,55 مترمربع .خريدارى بال واسطه از امير غالمى راد

5081 فرعى  آقاى نصرت اله اله يارى در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  به 
مساحت 200 مترمربع . خريدارى بال واسطه از ورثه يحيى اله يارى  .

5082 فرعــى  خانــم  راضيه شــكرى در ششــدانگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى  به 
مساحت 92,87 مترمربع . خريدارى بال واسطه از عبداله گل زاده  

5086 فرعى  آقاى  فرهاد توكلى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  به مساحت 
117,59 مترمربع . خريدارى بال واسطه از فريدون خالقى  

12- اصلى ( قريه آغوزكتى )
86 فرعى  خانم  زهره قانبيلى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى كه كاربرى 25 
متر مربع توسعه مسكونى و 120 متر مربع باغى و الباقى زراعى  به مساحت 244,85 مترمربع 

. خريدارى بال واسطه از عليرضا رنجبر  .

87 فرعى  خانم  زهرا قانبيلى در ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناى احداثى كه كاربرى 
180 متر مربع توســعه مسكونى و الباقى زراعى  به مساحت 387,50 مترمربع . خريدارى بال 

واسطه از عليرضا رنجبر  .
13- اصلى ( قريه پيت كت )

2402 فرعــى  از 34 فرعــى آقــاى  احمد اهنزى در ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناى 
مسكونى  به مساحت 99 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از محمد رضا احمدى  .

14- اصلى ( قريه انصارى محله )
995 فرعى  آقاى محســن نيك خو در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى كه سه 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه وقف است  به مساحت 253,35 مترمربع . خريدارى بال واسطه 

از عليرضا مهدى زاده لهاش  .
996 فرعى  آقاى سيد مصيب موسوى و خانم سليمه صالح پور هر يك به نسبت سه دانگ 
مشــاع در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى كه ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 

وقف است  به مساحت 225,45  مترمربع . خريدارى بال واسطه از احمد على احمدى  .
19- اصلى ( قريه كاسب محله  )

43 فرعى  آقاى عليرضا رمضانى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى كه دو دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه وقف است  به مساحت 325,30  مترمربع . خريدارى بال واسطه از 

شعبان رمضانى  .
21- اصلى ( قريه حسين آباد شرقى )

192 فرعى  آقاى رحمان حيدر تبار در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى كه كاربرى 
يكصد متر مربع مسكونى و الباقى باغى ميباشد  به مساحت 350 مترمربع . خريدارى بال واسطه 

از على نيكزاد   .
26- اصلى ( قريه وركاده غربى )

475 فرعى  آقاى  حميد رضا فتحى در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى  به 
مساحت 444,42 مترمربع . خريدارى بال واسطه از حسن شعبانى  .

476 فرعى  آقاى  نوروز على قاسم زاده در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  به 
مساحت 344,81 مترمربع . خريدارى بال واسطه از ابوالقاسم قاسم زاده  .

27- اصلى ( قريه دركاپى )
31  فرعى از 6 فرعى خانم مهرى معينى پور در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
كه شصت و چهار سير مشاع از ششدانگ عرصه وقف ميباشد به مساحت 444,60  مترمربع . 

خريدارى بال واسطه از سعيد رضائيان  . 
41- اصلى ( قريه تجن جار عليا )

5700 فرعــى  آقاى باب اله نيك نژاد در ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 111  مترمربع . خريدارى بال واسطه از كاظم عسگرى  

5701 فرعى  آقاى يداله ذوقى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
129,60 مترمربع . خريدارى بال واسطه از نبى اله عبدى  . 

5702 فرعى  آقاى على شيرزاد در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
144,22  مترمربع . خريدارى بال واسطه از احمد سرادار . 

5703 فرعى خانم طاهره مظلوم اســكى درششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 130,10مترمربع خريدارى بال واسطه ازمهرداد افتاده  

5704 فرعى  آقاى على حق پناه اســكى در ششــدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى 
به مســاحت 326,20  مترمربع . خريدارى بال واســطه از محمد رضا معتمدى و شهريار عقاپور 

اسكى  . 
5708 فرعى  خانم آذر الويجى در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

128,75 مترمربع . خريدارى بال واسطه از ياسر حاجى پور  . 
5709 فرعــى آقــاى ذوالفقار نصيرى درششــدانگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 

مساحت 182,23مترمربع خريدارى بالواسطه ازحسين تجن جارى   
42- اصلى ( قريه شهربانو محله غربى  )

7984 فرعى از 1327 فرعى آقاى على شــفيعى مطلق  در ششــدانگ يك قطعه زمين با 
انبارى احداثى كه ششــدانگ عرصه آن وقف است  به مساحت 256,77 مترمربع . خريدارى 

مع الواسطه از اداره اوقاف آمل  . 
45- اصلى ( قريه درازان  )

948 فرعى  آقاى مهدى نوروزيدر ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
300 مترمربع . خريدارى بال واسطه از ولى اله حسين زاده  

51- اصلى ( قريه درمه كال عليا  )
761 فرعــى  آقاى نصرت اله معنوى در ششــدانگ يك قطعه زميــن با انبارى احداثى به 

مساحت 198,34 مترمربع . خريدارى بال واسطه از ملوك محسن پور  . 
762 فرعــى آقــاى مختار جعفرزادهدر ششــدانگ يك قطعه زمين با انبــارى احداثى به 

مساحت 152,85 مترمربع . خريدارى بال واسطه از سعداله عباسى  
763 فرعى  از 153 فرعى خانم ساره نيكزاد  در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

به مساحت 135,83 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از محمد على فرجى  . 
52- اصلى ( قريه درمه كال سفلى  )

4224 فرعى  آقاى حســن عســگرى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى كه يك 
نهم مشاع از كل عرصه وقف است به مساحت 165 مترمربع . خريدارى بال واسطه از حسين 

بيگ مهدوى .  
4225 فرعى  آقاى مسعود بيك مهدوى در ششدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى كه 
يك نهم مشاع از كل عرصه وقف ميباشد  به مساحت 272,15 مترمربع . خريدارى بال واسطه 

از جمشيد و ناصر و بيژن و حميد همگى  بيگ مهدوى .  
4226 فرعى  آقاى ســيد صادق رســولى در ششدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى 
كه يكنهم عرصه وقف است  به مساحت 304,70 مترمربع . خريدارى بال واسطه از شهردارى 

آمل .  
4227 فرعى  آقاى شــكراله دالرستاقى در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى مسكونى 
كه يكنهم عرصه وقف اســت  به مســاحت 117,36مترمربع . خريدارى بال واســطه از حسين 

مهدوى  .  
4228 فرعى  آقاى على حســن پور در ششــدانگ يك قطعه زمين بــا انبارى احداثى كه 
يكنهم عرصه وقف است  به مساحت 94,60 مترمربع . خريدارى بال واسطه از مهدى جعفرى  .  
4229 فرعى  خانم مريم بيگ مهدوى در ششدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى كه 
يكنهم عرصه وقف است  به مساحت 265,08 مترمربع . خريدارى بال واسطه از برادران بيك 
مهدوى  .  ( جمشــيد – ايرج – نادر – بيژن – ناصر – و حميد ) شــرط ضمن عقد : متقاضى حق 

فروش مورد تقاضا به غير را ندارد .
4233 فرعى  آقاى  رضا اكبرى در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى كه يكنهم 

عرصه وقف است  به مساحت 192 مترمربع . خريدارى بال واسطه از رضا اكبرى .
4234 فرعى  خانم مريم بيگ مهدوى در ششدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى كه 
يكنهم عرصه وقف است  به مساحت 272,75 مترمربع . خريدارى بال واسطه از برادران بيك 
مهدوى  .  ( جمشــيد – ايرج – نادر – بيژن – ناصر – و حميد ) شــرط ضمن عقد : متقاضى حق 

فروش مورد تقاضا به غير را ندارد .
4235 فرعى  آقاى  امير بابايى در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى كه يكنهم 

عرصه وقف است  به مساحت 110,07 مترمربع . خريدارى بال واسطه از فاطمه اعتمادى  .

4236 فرعى  آقاى  محمد توكلى در ششدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى كه يكنهم 
عرصه وقف است  به مساحت 253,55 مترمربع . خريدارى بال واسطه از عليرضا توكلى و لطف 

اله حقيقت  .
4237 فرعــى  آقاى  ابراهيم دهقان در ششــدانگ يك قطعه زمين بــا بناى احداثى كه 

يكنهم عرصه وقف است  به مساحت 160,18 مترمربع . 
4238 فرعى  خانم زبيده تجن جارى در ششــدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى كه 
يكنهم عرصه وقف است  به مساحت 288 مترمربع . خريدارى بال واسطه از ناصر بيگ مهدوى  

.
4239 فرعى  خانم زبيده تجن جارى در ششــدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى كه 
يكنهم عرصه وقف اســت  به مســاحت 252,64 مترمربع . خريدارى بال واســطه از ناصر بيگ 

مهدوى  .
4240 فرعى  آقايان ســيد يعقوب موســوى و  سيد ابوذر موسوى هر يك به نسبت سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى كه يكنهم عرصه وقف اســت  به 

مساحت 118,83 مترمربع . خريدارى بال واسطه از ابراهيم على زاده  .
54- اصلى ( قريه ميانرود ليتكوه  )

32 فرعى  آقاى رضا رنجبر در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى به مساحت 
364,30  مترمربع . خريدارى بال واسطه از يداله رنجبر .

58- اصلى ( قريه سائيج محله  )
549 فرعى  آقاى ســيد عارف حســنى در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 151,60  مترمربع . خريدارى بال واسطه از مشهدى صغرى قزوينى .
550 فرعــى آقــاى مهدى عليزاده قديميدر ششــدانگ يك قطعه زمين بــا بناى احداثى 

بمساحت 301,60مترمربع خريدارى بالواسطه از وحيد عبدى 
551 فرعى  آقاى عبداله حبيبى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى كه كاربرى 
245 متر مربع مسكونى و الباقى زراعى  ميباشد به مساحت 549,16 مترمربع . خريدارى بال 

واسطه از مهربان باقرى  .
62- اصلى ( قريه ورامده   )

28 فرعى  آقاى على محتشم در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى با كاربرى زراعى 
به مساحت 528,34  مترمربع . خريدارى بال واسطه از موسى عبادى  .  

29 فرعى  آقاى محمد ســلطانى در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى با كاربرى 
زراعى به مساحت 795,92  مترمربع . خريدارى بال واسطه از موسى عبادى  .  

70- اصلى ( قريه كاسمده و اسكو محله  )
1611 فرعى  آقاى وحيد رحمانى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى مسكونى به مساحت 

453,35  مترمربع . خريدارى بال واسطه از قربان توكلى 
1612 فرعى  آقاى قاسم باقرزاده رحمانى در ششدانگ يك قطعه زمين جهت تجميع به 

مساحت 33,40 متر مربع . خريدارى بال واسطه از نصرت اله شيرامه . 
75- اصلى ( قريه تارى محله )

14 فرعى آقاى  شعبانعلى صرامى فروشانى  در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
با كاربرى باغى كه چهل سير مشاع از ششدانگ عرصه وقف ميباشد به مساحت 140,10 متر 

مربع . خريدارى بال واسطه از روح اله اخوت  . 
امالك متقاضيان واقع دربخش 10  - ثبت آمل  - دهستان اهلمرستاق

25- اصلى ( قريه كال صفا )
254 فرعى آقاى  فريدون چاپاران  در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى با كاربرى 
زراعى كه دو دانگ و نيم  مشــاع از ششــدانگ عرصه وقف ميباشد به مساحت 191,85 متر 

مربع . خريدارى بال واسطه از حميده تنكابنى  . 
امالك متقاضيان واقع دربخش 10  - انتزاعى از ثبت بابل  - دهستان الله آباد

19- اصلى ( قريه سرخ كال )
388 فرعى  خانم حميده رضا زاده سرخ  در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 332,72  مترمربع . خريدارى بال واسطه از كريمه نورنژاد مير كالئى  .  
امالك متقاضيان واقع دربخش 11 ثبت آمل – دهستان هرازپى 

1 - اصلى ( قريه مصيبتان )
693 فرعى  خانم خديجه على زاده در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى كه كل 

عرصه آن وقف است به مساحت 118 متر مربع . خريدارى بال واسطه از على اكبر موسوى  . 
694 فرعى  آقاى اســماعيل حبيبى و خانم افســانه محمودى هر يك به نسبت سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى كه كل عرصه آن وقف اســت به مساحت 

248,60 متر مربع . خريدارى بال واسطه از اسماعيل حسينى.   
9 - اصلى ( قريه كال محله )

133 فرعى  آقاى  هوشنگ حسن زاده در ششدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى با 
كاربرى زراعى به مساحت 228,30 متر مربع . خريدارى بال واسطه از عبداله حسن زاده  . 

39 - اصلى ( قريه ميان رود )
85 فرعى  خانم زهرا رضائى در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 

297,31 متر مربع . خريدارى بال واسطه از على صالحى  . 

86 فرعى  آقاى محمود صالحى ميانرود در ششدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى به 
مساحت 329,87 متر مربع . خريدارى بال واسطه از محمد ابراهيم اميرى  . 

46 - اصلى ( قريه سعدين كال )
275 فرعى  آقاى شــيرو يه سالمت طلب در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى انبارى با 
كاربرى زراعى و توســعه مسكونى به مساحت 466,85 متر مربع . خريدارى بال واسطه از ولى 

اله محمدى  . 
276 فرعى  آقاى شــيرو يه سالمت طلب در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى انبارى با 

كاربرى زراعى به مساحت 178,65 متر مربع . خريدارى بال واسطه از ولى اله محمدى  . 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رســمى و مــاده 13 آئين نامه مربوطــه اين آگهى در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طريق اين 
روزنامه محلى / كثير االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها راى هيات الصاق تا در صورتيكه 
اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در 
روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم 
و رســيد اخذ نمايند . معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد  و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل 
دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض ، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالكيت مى نمايد و صدور ســند مالكيت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست . بديهى است برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد 
قســمتى از امالكى كه قبالً اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشــده ، واحد ثبتى با راى هيات پس از 
تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد حدود ، مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت 
همزمان به اطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود 
، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد . تاريخ انتشار نوبت 

اول 1397/03/06  نوبت دوم  1397/03/21 .م/الف97/150/1731
سيد محمدحسن روشنايى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك آمل

اجراييه
ش پ :8/96/409 محكوم له: مجتبى باقريان محكوم عليه:عادله درويش متولى ف سيف اله به موجب رأى 
شماره 714-96/11/23 شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 
يكصدوپنجاه ميليون ريال اصل خواسته و3,065,000 ريال هزينه دادرسى هم چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ 94/7/4 تا زمان اجراى كامل حكم در حق خواهان و نيم عشر دولتى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل 
اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگــذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام 

قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:15/96/514 دادنامه:788-96/12/26 خواهان:مليحه مدانلو جويبارى ف على اصغر خوانده:مجتبى 
هدايتى ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعواى مليحه مدانلو جويبارى ف على اصغر به طرفيت مجتبى هدايتى به 
خواســت الزام خوانده به پرداخت 30,000,000 ميليون ريال بابت دو فقره ســفته شماره 66634 و 058407 و 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه ،شوار باتوجه به سفته هاى فوق كه در وجه خواهان صادر شد و به اين مبلغ 
مى باشــند و وفق قانون صادركننده سفته مســئول پرداخت وجه آن مى باشد به استناد ماده 308-307-249-

309 قانــون تجــارت و 198-515-519-522 ق آ د م خوانــده را به پرداخت 30 ميليون ريال بابت ســفته ها و 
522,750 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از 92/2/20 تا اجراى حكم در حق خوانده محكوم مى 

نمايد.اين رأى غيابى است و ظرف بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهى دراين مرجع مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى-حميد حسينيان

ابالغيه
ش بايگانى شــعبه:970110 ش پ : 9709982056300105 ابالغ شــونده حقيقى:تقى رستمى يدگى ف 
رستم –مجهول المكان تاريخ حضور: 97/4/16 شنبه ساعت 10 محل حضور: محمودآباد درخصوص دعوى حسين 
يدالهى و رقيه شــاليگر به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد. توجه:پس از 
دريافت اين ابالغيه ،ابالغ اوراق قضايى به صورت الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد 
محدود و استثناء انجام مى شود بنابراين ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى 
از طرق ســامانه اقدام نماييد.*چنانچه جهت ورود به سامانه،حساب كاربرى(شناسه و رمز)دريافت ننموده ايدجهت 
ثبــت نــام به يكــى از دفاتر خدمات الكترونيك قضايى و در صورت عدم دسترســى به نزديــك ترين واحد قضايى 

مراجعه نماييد.م/الف
شعبه سوم شوراى حل اختالف محمودآباد

آگهى ابالغ احضاريه
نظربه اين كه ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم سعيد شاطرى ممكن نبوده و به طريق 
ديگرى نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به نام برده ابالغ مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام 
وى داير بر ايراد ضرب و جرح عمدى موضوع پرونده 970040 شــعبه دوم بازپرســى دادســراى عمومى و انقالب 
محمودآباد و در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى كيفرى ظرف يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى در اين شعبه 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
شفيق- بازپرس شعبه 2 دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد

آگهى ابالغ احضاريه
نظربه اين كه ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم قسمت عسگرى ممكن نبوده و به طريق 
ديگرى نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به نام برده ابالغ مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام 
وى داير بر ايراد ضرب و جرح عمدى و ســرقت مقرون به آزار طال  موضوع پرونده 960983 شــعبه دوم بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد و در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى كيفرى ظرف يك ماه ازتاريخ انتشار 
آگهى در اين شعبه 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
شفيق- بازپرس شعبه 2 دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد

آگهى مزايده نوبت اول
به حكايت پرونده كالسه 950266 اجراى احكام مدنى شعبه سوم دادگا محمودآباد و به موجب اجراييه شماره 
9409971227300788 محكوم عليه ســيد هاشــم رضوى به نشــانى محمودآباد خ معلم جنب شهرك دى امالك 
كاكتوس محكوم اســت به پرداخت 800000000(هشــتاد ميليون)ريال در حق محكوم له شــركت حفارى انرژى 
دانيال شفق در اين دادگاه و به مبلغ 40,000,000(چهل ميليون)ريال  به عنوان نيم عشر دولتى در حق صندوق 
دولت و با عنايت به عدم پرداخت دين ازناحيه محكوم عليه نسبت به توقيف ششدانگ يك واحد آپارتمان متعلق به 
محكوم عليه فوق واقع در محمودآباد خ معلم شــهرك دى مجتمع تجارى مسكونى رضوى به شماره 263 به مساحت 
هفتادوهشــت مترو هشتادودو سانتى مترمربع با مشخصات آپارتمان در طبقه 7 ضلع غربى جنوبى با قدرالسهم و 
ساير مشاعات از عرصه و اعيان و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايى آن با حدود شماال به 
واحد آپارتمان آقاى صديق ،شرقا به واحد آپارتمان آقاى حسينى، غربا به ملك مالك و جنوبا به خ معلم مجتمع رضوى 
با اســكلت بتنى در9 طبقه و 32 واحد مســكونى و هشت واحد ســوييت و دو واحد تجارى احداث بنا گرديد .واحد 
مذكور شــامل دو خواب با كمد وســرويس كامل سقف با تيرچه بتنى و يونوليت و سقف كاذب با لمبه چوبى – ديوار 
با آجر ســفال اندود داخلى گچ -كف واحد سراميك- پنجره ها آلومينيوم با شيشه تك جداره – درب ورودى اصلى 
ضد ســرقت و درب داخلى از نوع معمولى –آشــپزخانه با هود و ســينك و گاز و كابينت از نوع ام دى اف و سيستم 
گرمايش واحد با پكيج ديوارى و سرمايش باكولر اسپليت و داراى آب و برق و گاز شهرى مى باشد .بلوك آپارتمان 
داراى آسانســور اســت كه در حال حاضر غيرفعال مى باشد و توسط كارشناس اين اجرا مورد ارزيابى قرار گرفته و 
ارزش كل آن دوميلياردودويست و شش ميليون و نهصدوشصت هزارريال تعيين گرديده، لذا نظر به عدم اعتراض 
از ناحيه نامبردگان نســبت به نظريه كارشناســى موارد توقيفى از طريق مزايده به ميزان محكوم به و نيم عشر در 
حق دولت در تاريخ 97/4/3 ساعت 11 صبح در شعبه اجراى احكام مدنى شعبه سوم دادگسترى 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 كســب 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 پيشــنهادى ، انتقال اموال صورت 
خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده نپردازد ،سپرده او پس از 

كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى محمودآباد-بذرافشان

گواهى حصر وراثت
آقاى سيد محمد رضا نژاد به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 
1/228/97 كه تقديم اين دادگاه نموده، چنين اشعار داشته شادروان سيد ابراهيم رضانژاد حمزه كالئى ش ش 
97 در تاريخ 1375/9/4 در اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از:1- ســيد جالل ش 
ش 745 متولد 1353 پســر متوفى2-ســيد محمد ش ش 11 متولد 1347   3-ســيد فاطمه ش ش 536 متولد 
1362   4-سيد جواد ش ش 2050338236 متولد 1370   5-اشرف ش ش 927 متولد 1390 همگى رضانژاد 
حمزه كالئى فرزند سيدابراهيم و صديقه بيگم-فرزندان متوفى6-صديقه بيگم طاهرى ف سيد جالل و بتول ش 
ش 563 متولد 1321 همسر متوفى .پس از تشريافت قانونى و انتشار يك نوبت آگهى در روزنامه و عدم وصول 
هرگونه اليحه يا اعتراض يا ارائه وصيت نامه ســرى يا رســمى حســب گواهى متصدى مربوطه و مالحظه گواهينامه 
ماليات بر ارث به شماره -- سرانجام در تاريخ—در وقت فوق العاده شعبه اول شوراى حل اختالف بابل به تصدى 
امضاكننده زير تشكيل و پس از مالحظه پرونده كار گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشته منحصر به اشخاص يادشده 
در باال بوده و وراث ديگرى ندارد و دارايى آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونى كه بر تركه تعلق مى 

گيرد . اعتبار قانونى اين گواهى نامه نامحدود مى باشد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابل-خيرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
خواهان يعقوبعلى درويش دادخواســتى به طرفيت خوانده مرتضى برنج كار مرداب ســرى ف شــعبانعلى به 
خواســته تاييد فســخ مبايعه نامه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالســه 9609982010301430 شعبه اول 
دادگاه عمومى بخش نشــتارود ثبت و وقت رســيدگى 97/6/13 ســاعت 12:30 تعيين گرديد،لذا حسب دستور 
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
مدير شعبه اول دادگاه عمومى بخش نشتارود- محمد سنايى

                                                          آگهى حصر وراثت
آقاى محمدعلى چاوشــيان ف حسن به شــرح درخواستى كه به شــماره 3/271/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان حسن چاوشــيان ف محمد ش ش 4 
صادره رامسر در تاريخ 96/12/21 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به :1-محمدعلى ف حســن ش ش 20   2-محمدحســين ف حســن ش ش 386   3-زينب ف حسن ش ش 
239   فرزندان متوفى4-ســيده آمنه ميرابوطالبى ش ش 444 همســر دائمى متوفى و غير از اســامى فوق ورثه 
ديگرى ندارد ، 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/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
اجراى احكام مدنى دادگســترى بابل درنظر دارد جهت وصول محكــوم به و هزينه اجرايى در پرونده اجرايى 
كالســه 963110 احكام مدنى نســبت به فروش مشاعى يك دستگاه آپارتمان به شــماره پالك 19 فرعى مفروز و 
مجزى شده از 15 فرعى 2784 اصلى بخش يك حوزه ثبت بابل به مساحت 90/89 مترمربع واقع در خيابان شهيد 
بزاز پشت بانك كشاورزى خيابان شهيد اصفهانى ساختمان ابوالفضل 10 سمت شرقى طبقه دوم متعلق به فيض اله 
صالحى را بابت محكوميت نام برده در حق سيد مهدى كريم پور در روز يكشنبه 97/4/3 ساعت 10 صبح در دفتر 
اجراى احكام مدنى دادگســترى بابل از طريق مزايده به فروش برساند.كارشناس منتخب قيمت آپارتمان موصوف 
را به مبلغ1,600,000,000 ريال تعيين نموده اســت.مزايده از همين قيمت  پايه شــروع شده و به باالترين مبلغ 
پيشنهادى فروخته خواهد شد . برنده مزايده ده درصد مبلغ را فى المجلس و باقيمانده را بايدظرف يك ماه پس از 

مزايده پرداخت نمايد و در صورت انصراف ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد.م/الف
          دفتر اجراى مدنى دادگسترى بابل-عابدى

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 961166 اين بازپرسى احمد(عارف)نيك فالح دهبنه ف اسمعيل متهم است يه سرقت از 
خودرو در شــب(ضبط خودرو،باطرى خودرو ، مدارك خودرو)موضوع شــكايت فرهاد رحيمى سيبنى كه تحت تعقيب 
بــوده ، با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم در اجــراى ماده 174 ق آ د ك  مراتب يك نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى ظرف مهلت يك ماه پس از انتشار در اين شعبه بازپرسى حاضر گردد . 

بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م/الف
بازپرس شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب عباس آباد-رضا جعفرزاده

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى محمدحسين جمشيدى ف على اكبر با وكالت ايمان آقاجانى دالور دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به 
طرفيت على عرب معروف به شــمس ا... تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 2/96/390 شوراى سارى ثبت 
شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در تاريخ 97/4/31 ساعت 9 در شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه دوم  شوراى حل اختالف سارى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم ابراهيم خواجه داد داراى شناسنامه شماره 1383 بشرح دادخواست به كالسه 970 از اين 
شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان جعفر خواجه داد بشناســنامه 
2445 در تاريخ 94/6/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
بــه افراد ذيل 1- ابراهيم خواجه داد فرزند حاجــى به ش ش 1383 پدر متوفى 2- فاطمه خواجه داد فرزند 
غالمحســين بــه ش ش 1601 مــادر متوفى ، متوفــى وارث ديگرى نــدارد ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از 

تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/569
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد على هراتى قوى فرزند نورمحمد داراى شناسنامه شماره 3660602671 بشرح دادخواست 
به كالســه 970177 از اين شــورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نور 
محمد هراتى قوى بشناســنامه 2364 در تاريخ 96/5/18 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد ذيل 1- متقاضى با مشــخصات فوق فرزنــد متوفى 2- صادق هراتى 
قــوى فرزنــد نورمحمد دارنده ش ش 8 مواليد فرزند متوفى 3- حجت هراتى قوى فرزند نورمحمد دارنده ش 
ش 3661009583 فرزنــد متوفــى 4- زهرا هراتى قوى فرزند نور محمد دارنــده ش ش 13 مواليد فرزند 
متوفى 5- معصومه هراتى قوى فرزند نور محمد دارنده ش ش 4818 دختر متوفى 6- الهه هراتى قوى فرزند 
نورمحمد دارنده ش ش 15077 فرزند متوفى 7- هاجر هراتى مقدم فرزند غالمحسين دارنده ش ش 2348 
همســر متوفى ، متوفى ورثه ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت 
آگهى مينمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/564
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم در بى بى دالرامى فر داراى شناســنامه شــماره 284 بشرح دادخواست به كالسه 970173 
از اين شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اميد دالرامى بشناسنامه 
فاقــد شناســنامه در تاريــخ 97/1/23 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حيــن الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به افراد ذيــل 1- در بى بى دالرامــى فرزند محمدجان بــه ش ش 284 مــادر متوفى ، متوفى 
وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مينمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/563
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم كشــور كهن سيامردى داراى شناسنامه شــماره 378 بشرح دادخواست به كالسه 970175 
از اين شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسنيه كهربائى سيامردى 
بشناسنامه 3 در تاريخ 93/4/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به افراد ذيل 1- كشــور كهن سيامردى فرزند عباس به ش ش 378 مادر متوفى ، متوفى وارث ديگرى 
ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/568
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم كشور كهن سيامردى داراى شناسنامه شماره 378 بشرح دادخواست به كالسه 970176 از 
اين شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان خداداد كهربائى سيامردى 
بشناســنامه 3 در تاريــخ 92/10/24 اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حيــن الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به افراد ذيل 1- كشــور كهن ســيامردى فرزند عباس بــه ش ش 378 همســر متوفى 2- حّر 
كهربائى سيامردى فرزند خداداد به ش ش 801 پسر متوفى 3- هادى كهربائى سيامردى فرزند خداداد به ش 
ش 1031 پســر متوفى 4- محمد كهربائى ســيامردى فرزند خداداد به ش ش 1032 پســر متوفى 5- حسين 
كهربائى ســيامردى فرزند خداداد به ش ش 77 پســر متوفى 6- منير كهربائى سيامردى فرزند خداداد به ش 
ش 1062 دختر متوفى 7- هما كهربائى ســيامردى فرزند خداداد به ش ش يك مواليد دختر متوفى 8- طوبى 
كهربائى سيامردى فرزند خداداد به ش ش 3 دختر متوفى 9- حسنيه كهربائى سيامردى فرزند خداداد به ش 
ش 3مواليد دختر متوفى 10- شمســيه كهربائى ســيامردى فرزند خداداد به ش ش 1029 دختر متوفى 11- 
راضيه كهربائى ســيامردى فرزند خداداد به ش ش 1030 دختر متوفى 12- مريم كهربائى ســيامردى فرزند 
خداداد به ش ش 78 دختر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 
مزبور را يك نوبت آگهى مينمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشــر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/567
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

دادنامه
پرونده كالسه 9609985477201076 شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل 
تصميم نهايى شــماره 9709975477200645- خواهان: آقاى محمد فخيره فرزند غالمرضا به نشانى استان 
سيستان و بلوچستان شهرستان زابل شهر زابل وليعصر 6 كوچه دوم سمت راست ، خوانده: آقاى مجتبى زارع 
فرزنــد على مراد به نشــانى مجهول المكان ، خواســته: مطالبه وجه بابت ، بتاريــخ 1397/3/10 در وقت مقرر 
شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى بتصدى اينجانب امضاء كننده ذيل تشــكيل است پرونده كالسه امر تحت نظر 
است دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد 
(راى دادگاه) در خصــوص دادخواســت تقديمى آقــاى محمد فخيره فرزند غالمرضا بطرفيــت آقاى مجتبى زارع 
فرزند على مراد بخواسته صدور حكم مبنى بر الزام خواندگان به پرداخت طلب به مبلغ دويست و چهل ميليون 
ريال بموجب يك فقره چك به شــماره 3408/676072 عهده بانك تجارت با احتســاب تاخير و تاديه و ضرر و 
زيان دادگاه توجها به مفاد دادخواســت تقديمى و اظهارات خواهان در محضر دادگاه عدم حضور خوانده و عدم 
اقامه دفاع موجه و موثر از سوى وى و عدم ارائه دليل و مدركى كه مبين برى الذمه بودن خوانده باشد مالحظه 
تصوير مصدق چك و گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه و ساير قرائن موجود خواسته خواهان را به شرح 
فوق وارد و ثابت تشــخيص مســتندا به ماده 198 قانون آئين دادرسى مدنى و تبصره 1 ماده 12 قانون صدور 
چــك و مســتندا به ماده 782 قانون تجارت و 519 و 522 قانون آئين دادرســى مدنــى و 1258 قانون مدنى 
خوانده را به پرداخت مبلغ دويســت و چهل ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و خسارت دادرسى و خسارت 
تاخير تاديه محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه 

و سپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان مى باشد. م الف/566
دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقى عمومى زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
كالســه پرونده 961571 شــعبه اول حقوقى دادگاه عمومى زابل ، وقت رسيدگى:1397/6/14 ساعت 
9 صبــح ، خواهــان: عبدالغفور شــاهوزهى قارى فرزند بازمحمــد ، خوانده: محمود شــهنوازى فر فرزند رحمت 
مجهول المكان، خواسته: استرداد زوج پالك خودروى وانت تويوتا به شماره پالك 762ب83 ايران 95 خواهان 
دادخواســتى به طرفيت خوانده و به خواســته فوق تسليم دادگاه عمومى زابل نموده است كه پس از ارجاع به 
شــعبه اول و ثبت طى كالســه فوق و تعيين وقت رســيدگى بعلت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست 
خواهان و موافقت دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشــار آگهى ميشــود تا خوانده پس از نشــر آگهــى و اطالع ضمن مراجعه به دفتــر دادگاه در وقت 
باال جهت رســيدگى حضور بهم رســاند در غير اينصورت دادگاه غيابا رســيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/565
دفتر شعبه اول حقوقى دادگاه عمومى زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على اكبر على احمدى فرزند ابراهيم
خواهــان آقــاى حميدرضا معين دادخواســتى به طرفيت خوانــده آقاى على اكبر على احمدى به خواســته 
مطالبــه وجــه چك به مبلــغ 183/500/000 ريال مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709985477300318 شــعبه ســوم دادگاه عمومــى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان زابــل ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/4/19 ســاعت 09/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آييــن دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب 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/570
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 599 فرعى از 26- اصلى واقع در بخش چهار 
سيستان اراضى گورى مورد تقاضاى منصور بردبار جهانتيغ وغيرو كه تاكنون به عمل نيامده است لذا بر حسب 
تقاضاى كتبى نامبرده تحديد حدود در روز دوشنبه 97/4/11 در ساعت 8 صبح محل شروع و به عمل خواهد 
آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين و مستدعى ثبت پالك فوق ميرساند تا در روز تعيين شده در محل اداره ثبت 
حضور به هم رســانند در صورتيكه مســتدعى ثبت پالك فوق و نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد 
حــدود بــر طبق اظهار مجاورين برابــر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتــراض مجاورين نيز برابر ماده 
20 قانــون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت ســى روز پذيرفته خواهد شــد ضمناً برابر 
تبصــره ماده واحده قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب ســال 1373- اعتراض به تقاضاى 
ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توســط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم 
اعتــراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواســت بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهــى الزم از دادگاه زابل 
اخذ و به اداره ثبت محل تســليم و رســيد دريافت دارد واال حق او ســاقط خواهد شــد. تاريخ انتشار: دوشنبه 

97/3/21- م الف/510
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

دادنامه
پرونده كالســه 9609988328600478 شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (104 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شــماره 9709978312700277- شــاكى: آقاى بابك رجبى ميدانى فرزند سليمان به 
نشــانى كرمانشــاه جعفرآباد خيابان ارتش كوى خدامراد مرادى پالك 20- متهم: آقاى ســعيد رجبى ميدانى به 
نشــانى كرمانشــاه آدرس نــدارد ، اتهام: اذيت و آزار و ايجــاد رعب و وحشــت (راى دادگاه) در خصوص اتهام 
ســعيد رجبى ميدانى فرزند سليمان داير به تهديد با سالح سرد توهين به اشخاص عادى تخريب عمدى شيشه 
هاى منزل شــاكى موضوع كيفرخواست شماره 962167-1396/11/30 صادره از دادسراى عمومى و انقالب 
كرمانشــاه نظر به شــكايت بابك رجبى ميدانى اظهارات گواه تحقيقات بعمل آمده نزد ضابطين و دادســرا و اين 
دادگاه توجــه اتهام به وى محرز اســت دادگاه با اســتناد به مــواد 19-134 از قانون مجازات اســالمى مصوب 
1392- 68- 617-677 از قانــون تعزيــرات مصــوب 1375 نامبرده را از بابت توهين بــه تحمل 74 ضربه 
شالق تعزيرى درجه 6 از بابت تهديد با سالح به تحمل دو سال حبس تعزيرى درجه 6و74 ضربه شالق تعزيرى 
درجه 6 و از بابت تخريب به تحمل ســه ســال حبس تعزيرى درجه 5محكوم ليكن صرفا مجازات اشد قابل اجرا 
اســت و اگر مجازات اشــد به يكى از علل قانونى تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا شــود مجازات اشد بعدى 
اجــرا مــى گردد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ واقعى قابــل واخواهى نزد اين دادگاه 
ســپس ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض نزد محاكم محترم تجديدنظر اســتان كرمانشــاه مى 

باشد. م الف/420
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين پالك 53 فرعى از 26- اصلى واقع در بخش چهار سيستان 
اراضــى گــورى مورد تقاضاى حســين نعيم پور وغيرو كــه تاكنون به عمل نيامده اســت لذا بر حســب تقاضاى 
كتبى نامبرده تحديد حدود در روز دوشــنبه 97/4/11 در ســاعت 8 صبح محل شــروع و به عمل خواهد آمد 
بدينوســيله به اطالع مجاورين و مســتدعى ثبت پالك فوق ميرســاند تا در روز تعيين شــده در محل اداره ثبت 
حضور به هم رســانند در صورتيكه مســتدعى ثبت پالك فوق و نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد 
حــدود بــر طبق اظهار مجاورين برابــر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتــراض مجاورين نيز برابر ماده 
20 قانــون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت ســى روز پذيرفته خواهد شــد ضمناً برابر 
تبصــره ماده واحده قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب ســال 1373- اعتراض به تقاضاى 
ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توســط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم 
اعتــراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواســت بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهــى الزم از دادگاه زابل 
اخذ و به اداره ثبت محل تســليم و رســيد دريافت دارد واال حق او ســاقط خواهد شــد. تاريخ انتشار: دوشنبه 

97/3/21- م الف/509
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تبصره يك ماده 105 آئين نامه اصالحى قانون ثبت
نظر به اينكه مالك پالك 84 فرعى از سنگ 56 اصلى به موجب درخواست شماره 1397/2/27-1955 
درخواست حذف بهاى ثمن اعيان پالك مذكور را نموده است و بهاى عادالنه اعيانى پالك مذكور وفق ماده 947 
قانون مدنى به صندوق اداره ثبت دماوند توديع گرديده است و بهاى مذكور به موجب گزارش شماره 2587-
1397/3/13 كارشناس محترم دادگسترى آقاى جواد احمد آقايى به اين اداره اعالم گرديده است لذا مراتب 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار يك بار آگهى تا ذينفع جهت اخذ ســپرده به اين اداره مراجعه نمايد و در 
صورتى كه مدعى تضييع حق باشــد ظرف مدت يك ماه از انتشــار آگهى به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح 

دعوى را به اداره ثبت محل ارائه نمايد. م الف/5215
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت خداخير سنگرى فرزند عيد محمد به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709985457300077 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان محمدرضا سنگرى در تاريخ 1397/2/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن شــخص منحصر اســت به 1- پرويز ســنگرى فرزند محمدرضا به ش ملى 35803580374 متولد 
1370/9/7 پسر متوفى 2- مسلم سنگرى فرزند محمدرضا به ش ملى 3580571265 متولد 1373/9/18 
پســر متوفى 3- شهين سنگرى فرزند محمدرضا به ش ملى 3580086103 متولد 1368/1/1 دختر متوفى 
4- نسرين سنگرى فرزند محمدرضا به ش ملى 3580740989 متولد 1376/9/28 دختر متوفى 5- شريفه 
ســنگرى فرزند محمدرضا بــه ش ملى 3591744281 متولد 1366/6/1 دختر متوفى 6- غالمرضا ســنگرى 
فرزند چهارشــنبه به ش ملى 3590602236 متولد 1319/2/10 پدر متوفى 7- حورى ناروئى فرزند كمال 
به ش ملى 3590717076 متولد 1325/5/6 مادر متوفى 8- خداخير ســنگرى فرزند عيدمحمد به ش ملى 
3590697938 متولد 1346/3/8 همســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك 
نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف/55
رئيس شعبه شوراى حل اختالف شعبه  3 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم اميرحسين شكرى و پدرام بريموندى فرزند
خواهان عشــرت نظرى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقايان اميرحســين شــكرى و پدرام بريموندى به 
خواسته سرقت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988316200291 شعبه 103 
دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشاه (103 جزايى ســابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/3 ساعت 9/30 
تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 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 انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/277
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم عباس ميرپور فرزند على اكبر
خواهان آقاى عباس مهربان دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى عباس ميرپور به خواســته جعل عنوان 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609988322600192 شعبه 103 دادگاه كيفرى 
دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/3 ساعت 9/00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنــى به علت مجهول المكان بــودن خوانده و در 
خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 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 در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/276
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

دادنامه
پرونده كالســه 9609988609000538 شــعبه 106 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (106 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شــماره ، شــاكى: خانم اكرم خزائى فرد فرزند حســين با وكالت آقاى ميالد مواليى فرزند 
محمد به نشانى كرمانشاه كرمانشاه الهيه خ كاشانى كوچه پنجم بر اصلى ، متهم: آقاى على كيامهر فرزند اله مراد 
به نشانى نهاوند شهرك شهيد جيدرى روبه روى آتش نشانى پست بلنك شهيد حيدرى ، اتهام: توهين فحاشى 
تهديد ، دادگاه با بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح ذيل اصدار راى مى نمايد (راى دادگاه) درخصوص اتهام آقاى على كيامهر مبنى بر توهين موضوع شكايت 
خانم اكرم خزايى فرد با وكالت ميالد مواليى نظر به شكايت شاكيه و با توجه به گزارش مرجع انتظامى و شهادت 
شهود و فرارى بودن متهم و ساير قرائن و امارات ارتكاب بزه انتسابى محرز است مستندا به ماده 608 قانون 
تعزيرات به 40 ضربه شالق تعزيرى محكوم ميگردد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ واقعى 
قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از آن ظرف مهلت بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر 

استان كرمانشاه است. م الف/419
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9509988313400030 شــعبه 111 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (111 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شــماره 9509978313401291 ، شــاكى: خانم اخضر شــهباز بيگى شــيرى به نشانى 
كرمانشاه شهرك معلم شهرك مخابرات خيابان الله غربى كوچه ششم ، متهم: آقاى محمود دهقانى هراتى فرزند 
محمد به نشــانى مجهول المكان  ،اتهام: مزاحمت تلفنى (راى دادگاه) در خصوص شــكايت اخضر شــهباز بيگى 
شيرى فرزند گلمراد عليه محمود دهقان هراتى فرزند محمد مالك خط تلفن مزاحم به شماره 09139705698 
دائــر بــر ايجاد مزاحمت تلفنى با عنايت به اوراق و محتويات پرونده ، شــكايت شــاكيه ، تحقيقات به عمل آمده 
از ناحيه ضابطين قضايى  تحت امر دادســتان محترم ، اســتعالم به عمل آمده از اداره امور مشتركين ارتباطات 
ســيار ، صورتجلســه متن پيامك، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و ارائه ننمودن دفاع موجه و مدلل از ناحيه 
ايشــان اتهام منتسبه را ثابت و محرز دانســته با اجازه حاصله از ماده 340 قانون آيين دادرسى كيفرى و ماده 
641 از قانون مجازات اسالمى مصوب 1370 و ماده 19 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 متهم را به تحمل 
چهارمــاه حبــس تعزيرى (مجــازات درجه هفت) محكوم مى نمايد خط تلفن مزاحم به دســتور مــاده 215 قانون 
مجازات اســالمى مصــوب 1392 ضبط و جمع آورى گردد راى صادره غيابى ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شــعبه و بيســت روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر اســتان كرمانشــاه 

مى باشد. م الف/421
رئيس شعبه 111 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه


