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آگهــي  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان نير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. 
لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشــند. مي توانند از تاريخ انتشــار  اولين  آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و 
امالك محل تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايند.
1-آقاي خداقلي شاهدي نيري فرزند حسين به شماره شناسنامه 43 صادره از نير به شماره ملي 
6039612339 در ششــدانگ يك باب ســاختمان مسكوني به مســاحت 262,5 مترمربع پالك 1521 

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي حسين شاهدي
2-آقاي اكبر ســوقي نيري فرزند قدير به شــماره شناســنامه 4949 صادره از نير به شماره ملي 
6038490361 در ششــدانگ يك باب ســاختمان مسكوني به مساحت 186,98 مترمربع پالك 1522 

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي نوذر صادقي
3- آقاي فرامرز سوقي نيري فرزند قدير به شماره شناسنامه 4308 صادره از اردبيل به شماره 
ملي 6038484612 در ششــدانگ يك باب ســاختمان مســكوني به مســاحت 156,09 مترمربع پالك 

1523 فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي نوذر صادقي
4ـ خانم ناهيده شادمان فرزند اصول الدين بشماره شناسنامه 7393 صادره از نير به شماره ملي 
6038515951 در ششــدانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 226,87 مترمربع  پالك 1524 

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي شهباز حاضري
5ـ آقاي ساسان علي پور فرزند كامران به شماره شناسنامه 9789 صادره از تهران به شماره ملي 
0058210520 در ششــدانگ يك باب ســاختمان مسكوني به مساحت 200,23 مترمربع پالك 1525 

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي نوذر صادقي
6ـ آقاي صادق شــكاري نيري فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 4723 صادره از نير به شماره 
ملي 6038488103  در ششــدانگ يك باب ســاختمان مســكوني به مســاحت 203,13 مترمربع پالك 

1526 فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي ابوالفتح فرجي نيري
7ـ آقاي حميد ســيرتي نيري فرزند علي  به شــماره شناسنامه 1527  صادره از نير به شماره ملي 
6038480390  در ششــدانگ يك باب ســاختمان مسكوني به مســاحت 200,8 مترمربع پالك 1527 

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي نوذر صادقي
8ـ آقــاي بهنام فرجي فرزند موســي به شــماره شناســنامه 7019 صــادره از نير به شــماره ملي 
6038512055  در ششــدانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 287,53 مترمربع پالك 1528 

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي دهز فرجي
9ـ آقاي جهان صوابي نيري فرزند ســياوش به شــماره شناســنامه 524 صادره از نير به شــماره 
ملــي 6039242711  در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب ســاختمان مســكوني به مســاحت 
485,92 مترمربع پالك 1529 فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي لطفعلي 

انتسابيان
10ـ آقاي جواد صوابي نيري فرزند سياوش به شماره شناسنامه 525 صادره از نير به شماره ملي 
6039242728 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 485,92 مترمربع 

پالك 1529 فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي لطفعلي انتسابيان
11ـ آقاي جواد شوقي نيري فرزند ساريخان به شماره شناسنامه 212  صادره از نير به شماره ملي 
6039659904   در ششــدانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 222,79 مترمربع پالك 1530 

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي قدرت حسين زاده
12ـ آقاي عســگر قضائي نيري فرزند عيســي به شماره شناســنامه 4493 صادره از نير به شماره 
ملي 6038486496   در ششــدانگ اعياني يك باب ســاختمان تجاري و مسكوني به مساحت 420,19 
مترمربع پالك 1531 فرعي از 270 اصلي مفروز از 462 فرعي واقع در نير خريداري از مالك رســمي 

آقاي ضرغام كنعاني
13ـ آقاي تورج جليل وند فرزند يداله به شــماره شناســنامه 1136 صادره از نير به شــماره ملي 
1463663617  در ششــدانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 198,62 مترمربع پالك 1532  

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي نوذر صادقي
14ـ آقاي يداله جليل وند نيري فرزند قدرت اله به شــماره شناســنامه 17صادره از نير به شماره 
ملي 6039609095   در ششــدانگ يك باب ســاختمان مســكوني به مســاحت201,44 مترمربع پالك 

1533 فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي نوذر صادقي
15ـ آقاي مهدي شــوقي  نيري فرزند خداداد به شماره شناسنامه 88  صادره از نير به شماره ملي 
6039639318   در ششــدانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت195,83 مترمربع پالك 1534 

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي نوذر صادقي
16ـ آقاي مهدي موســي زاده فرزند علي به شــماره شناســنامه 7332 صادره از نير به شماره ملي 
6038515313   در ششــدانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 193,90 مترمربع پالك 1535 

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي فرخ جعفري نيري
17ـ آقــاي ناصــر ايراني فرزند قدير به شــماره شناســنامه 4155  صادره از نير به شــماره ملي 
6038483071   در ششــدانگ يك باب ســاختمان مسكوني به 378,25  مترمربع پالك 1536  فرعي 

از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي قدير ايراني
18ـ آقــاي ناصــر حنفــي فرزند باقر به شــماره شناســنامه 4696 صــادره از نير به شــماره ملي 
6038487832  در ششــدانگ يك باب ســاختمان مسكوني به مساحت909,29 مترمربع پالك 1537  

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي باقر حنفي نيري
19ـ آقــاي منوچهــر ثروتي فرزند شــكور به شــماره شناســنامه 29 صادره از نير به شــماره ملي 
6039622040   در ششــدانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت203,73 مترمربع پالك 1538 

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي لطفعلي انتسابيان
20ـ آقاي امير مهدوي نيري فرزند بابا به شــماره شناســنامه 4121  صادره از نير به شــماره ملي 
6038482733   در ششــدانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت404,42 مترمربع پالك 1539  

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي باب اله حشمتي
21ـ آقاي داود بابا زاده نيري  فرزند امير به شماره شناسنامه 4115 صادره از نير به شماره ملي 
6038482679    در ششــدانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت440,93 مترمربع پالك 1540 

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي صفر صمدي نيري
22ـ آقاي رضا نديري نيري فرزند ارســطون به شــماره شناســنامه 4767 صادره از نير به شماره 
ملي 6038488545  در ششــدانگ يك باب ســاختمان مسكوني به مســاحت 299,88  مترمربع پالك 

1541   فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي رضا نديري نيري
23ـ آقاي فريدون رضاپور نيري  فرزند تقي خان به شــماره شناســنامه 1 صادره از نير به شــماره 
ملي 6039618681    در ششــدانگ اعياني يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 345,50 مترمربع 
پــالك 1542  فرعــي از 270 اصلي مفــروز از 444 فرعي  واقع در نير خريداري از مالك رســمي آقاي 

رحمان فرجي نيري
24ـ آقاي يوســف طاعتي فرزند عســگر به شــماره شناســنامه 6450 صادره از نير به شماره ملي 
6038506179   در ششــدانگ اعيانــي يك باب ســاختمان تجاري به مســاحت 23,32 مترمربع پالك 

1543 فرعي از 270 اصلي مفروز از 242 فرعي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي ابراهيم    طاعتي
25ـ آقاي ابراهيم ســعيدي نير فرزند عســگر به شماره شناسنامه 3607  صادره از نير به شماره 
ملي 6038476784   در ششــدانگ يك باب ســاختمان مسكوني به مســاحت 289,40 مترمربع پالك 

1544  فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي عسگر سعيدي   نيري
26ـ آقــاي داود عادلي نيــر فرزنــد پرويز به شــماره شناســنامه 4261 صادره از نير به شــماره ملي 
6038484140    در ششــدانگ يك باب ســاختمان مسكوني به مســاحت 288,31 مترمربع پالك 1545 

فرعي از 270 اصلي مفروز از 60 فرعي  واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي محمد   عادلي   نيري
27ـ آقاي فريدون شاهدي نيري فرزند سرخاي به شماره شناسنامه 3007 صادره از نير به شماره 
ملي 6038470077    در ششــدانگ يك باب ســاختمان مســكوني به مساحت 600,04 مترمربع پالك 

1546  فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي نوذر صادقي
28ـ آقاي فريدون شاهدي نيري فرزند سرخاي به شماره شناسنامه 3007 صادره از نير به شماره 
ملي 6038470077   در ششــدانگ يك باب ســاختمان مســكوني به مســاحت 554,5 مترمربع پالك 

1547  فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي سلمان فرجي نيري
29ـ آقــاي محمــد محمد زاده فرزند جهان به شــماره شناســنامه 3 صــادره از نير به شــماره ملي 
6039757795   در ششــدانگ اعياني  يك باب ســاختمان مسكوني به مساحت 299,9 مترمربع پالك 
1548 فرعــي از 270 اصلــي مفــروز از 200 فرعي واقــع در نير خريداري از مالك رســمي آقاي جالل 

محمدزاده
30ـ آقاي حســن آقازاده فرزند اوردي به شــماره شناســنامه 1177 صادره از نير به شماره ملي 
6038701869    در ششــدانگ يك باب ســاختمان مسكوني به مساحت 308,3 مترمربع پالك 1549  

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي سامي ايماني
31ـ آقاي صميد انتظاري فرزند اصغر به شــماره شناســنامه 7300 صادره از نير به شــماره ملي 
6038514988   در ششــدانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 131,24 مترمربع پالك 1550 

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي شهرداري نير
32ـ آقاي محمدحســين شكاري فرزند مصطفي قلي به شماره شناسنامه 5 صادره از نير به شماره 
ملي 6039609966   در ششــدانگ اعياني  يك باب ســاختمان مســكوني به مساحت 273,1 مترمربع 
پــالك 1551  فرعــي از 270 اصلي مفــروز از 192 فرعي  واقع در نير خريداري از مالك رســمي آقاي 

مصطفي قلي شكاري نيري
33ـ آقــاي محمــد طاعتي فرزند محرمعلي به شــماره شناســنامه 6 صــادره از نير به شــماره ملي 
6039757450   در ششــدانگ يك باب ســاختمان تجاري ومسكوني به مساحت 33,58 مترمربع پالك 

1552 فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي مرحمعلي طاعتي
34ـ دانشــگاه علوم پزشكي اردبيل در ششدانگ يك باب ساختمان اداري به مساحت 5321,08 

مترمربع پالك 1553 فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي علي صادق پور
35ـ آقاي توحيد صلحي فرزند عبدالحســين به شــماره شناســنامه 5437 صادره از نير به شماره 
ملي 6038495304   در ششــدانگ يك باب ســاختمان مسكوني به مســاحت 246,26 مترمربع پالك 

1554 فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي سهراب داداش زاده نيري
36ـ آقاي آزاد صمدي نيري فرزند ربعلي به شــماره شناســنامه 59 صادره از نير به شــماره ملي 
6039620064    در ششدانگ يك باب ساختمان تجاري و مسكوني به مساحت 50,40 مترمربع پالك 

1555  فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي خان اوغالن آهني
37ـ آقاي آزاد صمدي نيري فرزند ربعلي به شــماره شناســنامه 59 صادره از نير به شــماره ملي 
6039620064   در ششــدانگ اعياني يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 357,43 مترمربع پالك 
1556 فرعــي از 270 اصلــي مفــروز از 204 فرعي واقــع در نير خريداري از مالك رســمي آقاي آقاي 

رشيد صمدي
38ـ آقــاي محمــد فهيمــي نيري فرزند ولي به شــماره شناســنامه 8 صادره از نير به شــماره ملي 
6039613051   در ششــدانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 396,67 مترمربع پالك 1557 

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي ميزرا آقا وثوقي
39ـ آقاي محرم فتحي پور فرزند محمد به شــماره شناســنامه 6296 صادره از نير به شــماره ملي 
6038504505   در ششــدانگ اعياني يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 245,87 مترمربع پالك 
1558 فرعــي از 270 اصلــي مفروز از 340 فرعي واقع در نير خريداري از مالك رســمي آقاي ميرتقي 

ميرفتاحي
40ـ آقاي امين ســيدزاده فرزند ميرفاضل به شــماره شناســنامه 182 صادره از نير به شــماره 
ملي 6039623578   در ششــدانگ اعياني يك باب ســاختمان مسكوني به مساحت 134,11 مترمربع 
پــالك 1559 فرعــي از 270 اصلي مفــروز از 444 فرعي  واقع در نير خريداري از مالك رســمي آقاي 

رحمان فرجي
41ـ آقاي شاپور سالك نيري فرزند ارشد به شماره شناسنامه 4370 صادره از نير به شماره ملي 
6038485244   در ششدانگ يك باب ساختمان تجاري و مسكوني به مساحت 398,27 مترمربع پالك 

1560 فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي نوذر صادقي
42ـ خانم رقيه شكاري نيري فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 5020 صادره از نير به شماره 
ملي 6038491074    در ششــدانگ يك باب ســاختمان مســكوني به مساحت 145,20 مترمربع پالك 

1561 فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي ابوالفتح فرجي نيري
43ـ آقــاي حيــدر چاالك فرزند قربان به شــماره شناســنامه 2364 صادره از نير به شــماره ملي 
6038463623   در ششــدانگ يك باب ساختمان مســكوني به مساحت 33,54 مترمربع پالك 1562  

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي شهرداري نير
44ـ خانــم گلنــاز مهدي زاده فرزند عبداله به شــماره شناســنامه 7 صادره از نير به شــماره ملي 
6039613041    در ششدانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 323,55 مترمربع پالك 1563  

فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي محمود كاري
45ـ آقاي اميرحســين تيز پر نيري فرزند نادر به شــماره شناســنامه 31 صادره از نير به شــماره 
ملي 60396211249    در ششــدانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 236,35 مترمربع پالك 

1564  فرعي از 270 اصلي واقع در نير خريداري از مالك رسمي آقاي ممي فاتحي
46ـ آقــاي فــوالد عبادي فرزند حســين به شــماره شناســنامه 233 صادره از نير به شــماره ملي 
6039300523   در ششــدانگ يك باب ســاختمان مسكوني به مســاحت1413,77 مترمربع پالك 41  

فرعي از 230  اصلي واقع در روستاي دگمه داغلدي خريداري از مالك رسمي آقاي حسين عبادي
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول شنبه 92/8/18- تاريخ انتشار نوبت دوم يكشنبه 92/9/3

رئيس ثبت اسناد و امالك نير ـ مولوي

ابالغ نقشه و صورتمجلس افرازى پالك 185 فرعى از 36 اصلى بخش 2 ثبت محمودآباد
نظربه اين كه عمليات افرازى پالك فوق الذكر ســهمى آقاى كاظم احمدى به اتمام رســيده و نظر و 
راى مســئول اداره به شــرح بين الهاللين ((آقايان نماينده و نقشــه بردار باتوجه به مواقت شهردارى و 
با عنايت به مفاده ماده 5 آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشــاع با افراز به شــرح صورت مجلس 
و نقشــه افرازى موافقت مى شــود)) صادر گرددى لذا به كليه مالكين مشــاعى پالك مذكور(به پيوست 
ليست اسامى مالكين مشاعى پالك 185 فرعى) اخطار و ابالغ مى گردد چنانچه نسبت به نحوه افراز پالك 
فوق اعتراضى داشــته باشــند مى توانند ظرف مدت 10 روز پس از رويت نقشه و صورتمجلس افرازى 

برابر ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشــاع، اعتراض خويش را به دادگســترى ســرخرود  تسليم و 
رســيد گواهى آن را به اين اداره تحويل نمايند.م/الف ابراهيم حســين زاده –رييس اداره ثبت اسناد 

و امالك محمودآباد
صورتمجلس افرازى پالك 185 فرعى از 36 اصلى بخش دو ثبت محمودآباد

سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت143860مترمربع تحت پاك 185 فرعى از36 
اصلى بخش 2 ثبت محمودآباد واقع در قريه سرخرود ذيل ثبت به شماره6815صفحه 350 دفتر جلد 
44 به نام سازمان جنگل ها و  مراتع كشور صادر و تسليم گرديده است سپس مقدار 700 سهم مشاع 
از 143860سهم مشاع از كل ششدانگ پالك فوق الذكر طى سند قطعى شماره69/11/27-37146 
دفترخانــه 28 بابل بــه خانم اكرم مصلحى منتقل و در ذيل ثبــت 6857 صفحه 476 دفتر جلد 44 به 
نام وى ثبت گرديده كه نامبرده فوت نموده و ورثه مرحومه برابر گواهى انحصار وراثت شماره1065-
86/9/25 دادگاه حقوقى بابل طى ســند قطعى شــماره 5784-87/2/28 دفترخانه 160 ســرخرود 
تمامــت هفتصدســهم خويش را به آقاى كاظم احمدى منتقل نموده اســت ســپس نامبــرده اخير برابر 
درخواست وارده به شماره12/6787-87/5/12 تقاضاى افراز حصه و سهمى مالكيتى ملك خويش را 
از كل ششدانگ پالك مذكور از اين اداره نموده و از اعالم آدرس و محل سكونت ديگر مالكين مشاعى 
اظهار بى اطالعى و عجز نموده لذا مراتب افراز پس از تعيين وقت به استناد ماده 18 آيين نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى الزم االجرا كه در نشريه بشير مورخ87/7/6 چاپ و منتشر گرديده است اينجانبان 
حســينى و فالح نماينده و نقشــه بردارثبت در اجراى ابالغ شــماره12/9253-87/6/30 راس موعد 
مقرر به اتفاق خواهان افراز با حضور  در محل وقوع ملك، نخست محدوده سند مالكيت كنترل و باتوجه 
به اين كه در افرازهاى قبلى نيز تشــريح گرديده اســت كل پالك به علت وجود شوارع عمال به ده قطعه 
تقســيم گرديده و ســهم خواهان افراز در قطعه چهارم از قطعات ده گانه افرازى قرار گرفته و خواهان 
افراز ســهم خويش را با ايجاد حد فاصل عمال از ســهم ســاير مالكين مشــاعى منتزع نموده و در تصرف 
خويش گرفته اســت پس از ارائه گزارش افراز به مســئول اداره مراتب به همراه تصويرى از نقشــه 
افرازى طى شــماره هاى 12/10797-87/7/30 و12/1283-92/2/9و92/7/27-12/10517 
از شــهردارى سرخرود استعالم به عمل آمده كه شــهردارى سرخرود طى شماره92/7/30-8/8090 
منضم به نقشــه افرازى ممهور به مهر شــهردارى افراز قطعه مورد نظر را بالمانع اعالم نموده است لذا 
بدوا به شــرح حدود اوليه و ســپس قطعات افرازى مى پردازيم : الف)حدود اوليه:ششدانگ يك قطعه 
زمين به مساحت 143860مترمربع محدود است شماال به طول 995مترپايه هاى بتنى است به خيابان 
ســى مترى احداثى از الك 118 اصلى شــرقا اول به طول هاى 12متر و 110متر و 90متر و 50متر در 
امتداد نهر شــيرا محود اســت به نهر مرقــوم دوم به طول 15متر چپر باقيمانــده پالك 36 اصلى جنوبا 
اول بــه طــول 20متر و 25متر و 73متر و 132متر و 170متر و 100متر به چپر باقيمانده پالك مرقوم 
دوم كه شــرقى اســت به طول 10متر و سوم به طول 95متر به چپر باقيمانده پالك مرقوم غربا به طول 
128متر پايه هاى بتنى اســت به خيابان بيســت مترى . ب) قطعات افرازى:1- قطعه 4/1 : اين قطعه 
كه در سهم خواندگان افراز (به پيوست سه صفحه ليست اسامى مالكين مشاعى) قرار گرفته است به 
مساحت 700مترمربع محدود است شماال به طول 14متر درب و ديوارى است به خيابان شرقا به طول 
50متر ديوارى است به قطعه سهم خواهان افراز جنوبا به طول 14متر درب و ديوارى است به خيابان 
غربا به طول 50متر درب و ديوارى است به خيابان 2- قطه 4/2: اين قطعه كه در سهم خواندگان افراز 
(به پيوست سه صفحه ليست اسامى مالكين مشاعى) قرار گرفته است به مساحت 2362/50مترمربع 
محدوداســت شــماال به طول 47/00 متر درب و ديوارى اســت به خيابان شــرقا به طول 50/00 متر 
ديوارى اســت به پالك 1265 فرعى جنوبا به طول 47/50 متر درب و ديوارى اســت به خيابان غربا به 
طــول 50/00 متر به ديوار پالك1065 فرعى 3) قطعه 4/3 : اين قطعه كه در ســهم خواندگان افراز( 
به پيوســت ســه صفحه ليست اسامى مالكين مشاعى ) قرار گرفته اســت به مشخصات :ششدانگ يك 
قطعه زمين حصور به ديوار به مســاحت 238/50مترمربع محدود اســت شماال به طول 13/40درب و 
ديوارى است به خيابان شرقا به طول هاى 12متر و 8/95متر به كوچه جنوبا به طول 8/75 متر درب و 
ديوارى است به خيابان غربا به طول هاى 15/40 متر و 4/50 متر به خيابان 4) قطعه 4/4 : اين قطعه 
كه در سهم خواندگان افراز( به پيوست سه صفحه ليست اسامى مالكين مشاعى ) قرار گرفته است به 
مســاحت 555مترمربع محدود است شماال به طول هاى 5/35متر به پالك 1265 فرعى و 18/75 متر 
و 1/35 متر به پالك 960 فرعى شــرقا به طول هاى 1/85 متر و 50/80 متر ديوارى اســت به خيابان 
جنوبا فاقد حد است غربا به طول هاى 29/80 متر به باقيمانده185 فرعى و 12 متر به خيابان 5) قطعه 
4/5 : اين قطعه كه در ســهم خواهان افراز به نام آقاى كاظم احمدى قرار گرفته اســت به مشــخصات 
ششــدانگ يك قطعه زمين محصور به مســاحت 700مترمربع به شماره پالك فرعى مفروز و مجزى شده 
از پالك 185 فرعى از 36 اصلى واقع در بخش دو ثبت محمودآباد محدود است شماال به طول 14/00 
متر پى اســت به خيابان شــرقا به طول 50/00 متر به ديوار پالك 1065 فرعى جنوبا به طول 14/00 

متر پى است به خيابانن غربا به طول 50/00 متر به ديوار باقيمانده پالك 185 فرعى . 
قربانعلى احمدى –مســلم ارالى بيشــه-على اكبر اكبرى-قاســم ايزدى-هاجر اشكان-شهناز آقا 
فرج اله-فريبا استوار-محمد اكبرى-على اكبر اوصيا-عليرضا افخمى-فرزانه اجمند-محمد اردشيان-
ماوك ابراهيمى-پرويز اوريمى-حجت اله امير ســليمانى-كبرى اباذرى-على اسفنديارى-حسن احمدى 
ايزدى-نرگس السادات احراميان-موريس ارد-حسن ايلور آبادى-محمد اميرى عراقى-فريبرز احمدى 
پور-منوچهــر برومند-هــدى بلغارى-ســهراب بهزادى-ســاغر بهادرى-وحيد بازارچه يشــترى-فرهاد 
برادران-شــاهرخ بدافشــانى –پرويز بزرگ نيا-جواد پور اكبرى-فاطمه پارسا پور-محمد تقى پروين-
عبداله پســران شربت-زهرا پسران شــربت-خالق پناه محمودى-باقر پناهى-مجتبى توكلى-عزت اله 
توكلى-جهانگير ثالثى-رهلو جوانشير-شــهال جواشير-لطف اله جمشيديان-زهره بيگم جالليان-عباس 
جعفر قلى زاده-على جواهرى-مريم چيز على-محمد على حيدرى تالشى-شهين حسنى افشارى-منصور 
حسن نسب-حميد حسابه-مهين حسن نجف-رمضان حيدرى-فرشته خواجه نصير-زهرا خندان-مينو 
خاكســار فرد-محمدرضا خاكســارفرد-عليرضا خــاور نژاد-حميدرضا خليقى-عليرضا خســروى-هوتن 
خواجــه نصيرى-رمضان ديلمى-محمــد رضا شــفيعى زاده-محمد على دهقانى-كاظــم دهقانى-مهران 
دولتى اناركى-نســرين دابويى-يحيى دنيــا كرد-منيژه دانش پناه-فرورديــن دولتى-فريبرز درياى-
فاطمــه رضا ســلطانى-احمد ريــس زاده-زهرا رســول بابايى-جمشــيد روحى-تمنا رشــيدى-پروين 
رياضى-مــژده رباتى-صادق رمضانى-عليرضا رمضانپور-فرودين روشــنى-قدرت الــه رمضانى-دنيا 
رشــيدى-پرويز ربانى-مسيحا روشن-عزت الســادات زيدى لطفى-نازى زينوزى-فزيبا زيارپور-بهرام 
زحمتكش-پروين زرين مهر-ســعيد ســيفان-غالمعلى ســيفان-مجيد ســيفان-نوراله سپاهى-محمد 
مهدى ساســانى-رضا ســليمى-مصطفى ســيد ابراهيمى-قاسم ســبحانى-زهرا ســامى-فرخ السادات 
سيد-مجتبى كدخدا-محمد حسين شفيعى-مهرداد شمس فرد-عليرضا شفيع –مريم شيدايى-مسعود 
شاهى-عليشــاه محمدى-امير على  شهرورزى-شهرزاد شهرورزى-ارســالن شجاعى-محمد شمسايى-
رجبعلى شــاه حسينى-كامران صاحب نسق-نسرين صادقيان-مسعود صائمى-منوچهر صديقى-محمود 
صمدى-آذرنــوش صفايى-احمد صادق الوعد-نادر صمدى-محمد صادق ضياعى-مهدى ضيايى-ســيد 
جمال طاهايى-يحيى طهماسبى-حيدر طاهرى-على حيدر طالبى كپور چالى-كاوس طغانى-على اصغر عابد 
پور-فريد عاليى منفرد-محســن عسگريان-زهره عنايتى-ابراهيم عباسى-امان اله عسگرى-عباسعلى 
عطار-محمود عابديان-ارســالن على نژاد-حسن عابدينى زاده-فرخ عزيزى آشتيانى-شيما عطار-منيژه 
عظيم نژاد-فريدون عمادى-فرشــيد عارفى-شراره على زاده-محمد على زاده-ملك كاليى-قدرت اله 
غالمى-نعمت غالمى-محمود قاسميان-حسن قاسميان-قلى قلى زاده-نوركل قلى زاده-على قاسمپور-
محمــد قديمى خو-جعفر قناد زاده-فيروز فيروزى-ايزد فتوت احمدى-مهر انگيز فتوت احمدى-مهناز 
فرد نوا-غالمعلى فالح-محمد فاضلى-آرش فالحى بلورچى-شــهرام كياســت دولت آبادى- مجيد كاظم 
كزازى-محمد رضا كاويان-شــهرام كيانوش-حســين كريــم پور-رمضان كريمى-محمــد على كياپور-

احمــد گليان-فيروزه گليان-حســين گوهرى-همــا يدالهى-كاظم الريجان- ســكينه محمدى پور-قمر 
تــاج مصطفوى-اكبر محمد زاده-اكرم مصلحى-ابوالقاســم محمد يان-محمد مهدى مدرس-محمد جواد 
ميرزايى-هما موال زاده-سعيد ميرنوروزى-وحيد ميرنوروزى-ايران مير تقوى-فيروز معظمى-عليرضا 
مصطفى زاده-ســيد رضا موسوى گرمستالى- عليرضا مبشرى فر-محمد حسين مبشرى فر-قاسم ملك 
آرا-امير حســين محمودى-روشــنك مجيدى همدانى-سيد محمد موســوى-آفاق محمدى –محمد على 
معظمى-مهدى مجيدى-پرويز ملكى-غالمحسين محمدپور-حسين مرثيه چى-محمد مهدى مهدى زاده-
زهرا محســن بيگ-زهرا محســنى-فرهاد نادعلى-قاســمعلى نريمان كنارى-الهام نيك بخت-آوا نيك 
بخت- عطا اله ناظرى-على نيك مهر-محمد على نجفى عمذان- نادعلى نام آور-فاطمه نيك پى آزموده-
نرگس ناصرى-مژگان نيكخواه-محمد نصرى-رحيم نورى-آقاسى نجاتى-رمضان نجاتى-بهمن وحيدى-
شــكراله واحدى-باقر همدانى-قنبر هدايتى-بهرام يعقوبيان-فريده يلدا-فريبرز يارايى-على وصال 
شكيرى-محمد مهدى مصطفى زاده-محمد رضا مشيرى فر-مهرداد موقر نژاد-فريده مهاجرى-مصطفى 
مدنى معانى-شــيوا مهشيد فالح-سحر هور نهاد-سوگل هور نهاد-فرشــته يارى-فريده يلدا-فريبرز 
يارايى-همــا يدالهى-محمد درويشان-ســحر وســپيده رضايى آريا-حســن شــابيانى-على ابراهيمى-
مهــدى مهديان-ســيد جواد اســالمى-اقبال فتاحــى پور-محمد درويشــيان –صديقه نجاتيــان يزدانى 
نژاد-محمد على وصال شــفيع زاده-رمضان اصغرى حاجى-على بهارستانى-كيومرث ايمانى-سيد عزيز 
الــه نياكيان-احمد كلكلو-محمد على اجدرى-على اصغر هدايت تبار-ابوالحســن ناصرى نوســر-فريار 
ايلخانى پور-سيامك امينى سارمى-سيد عباس آقا پور-سيف اله روحى-گلناز احسان-رضاعلى خبازى 
كنارى-حميدرضا مبشــرى فر-عوصعلى حســن نژاد-فاطمه على اف امرايى-ناصــر نيك بخت-مهرداد 
موقر نژاد-داوود احمدى-رضا ســلمى قاسيانى-حســين نجوايى-امير على شــرروزى-كاظم احمدى-
فرخنده رضوانى-محمد حســن زاده-ســيروس ملكى-ام البنين قنبر بخش-بهروز بزرگ نيا-شكراله 
واحدى اميرى-ســيد احمد حســينى-زهره مهاجرى-فريده على اكبرى-عبدالحسين شاه حسينى-سيد 
حســن گوهرى-عبداله شــربت اوقلى-عرفان ناظــرى-گالره ناظرى-گلنام ناظرى-اصغــر رنجبر ملك-
شكراله شــكريان-مريم اعاليى منفره-منوچهر ســايمانى-نعمت اله اعمانى –مسعود صاقى-ابوالفضل 
اســد زاهدى-رحمت اله ناصرى-اسماعيل كاظمى-حسن مصدق-ســيد موسى حسينى-كمال عليزاده 
تبريزى-اصغر آقالو-شــكراله رمضانى-همزه اســد-ايران مير يعقوبى-قنبر على رزم جو-عبداله پير 
بسطامى-آرشــى پير فتاحى-سيد محمد برقصى-محمد مهدى مقدس-عالد زارع-سيد محمد موسوى-
على  اكبر محمد پور-قاســم ايزدى-ايرج كتال-غالمحســين اكبرى اندر گل-الهام افشين جاه-حسين 
احمدى-ناصر شــمس-كاظم دهقان-مرتضى اشــرف خواه-رمضان ترســيمى-ناصر على زيانى-قاسم 
يونسى-عسگرى فتحى كنارى-نعمت اله عوانى-قنبر هدايتى-فريبا بهبهانى-عباس رمضانپور-مهوش 
جواهريان-رعنا شريفى-محمد موسوى نيا-ســيروس ملكى-منصور نوروزى-خوانعلى محمودى-حسن 
عابديان-ســعيد مهبان-مهين حســن بخت-غالمعلى ســيفيان-رمضان ديلمى-خديجه اسماعيل تبار-
فرامرز محسنى-محمود بهروز فر-سازمان تأمين اجتماعى-سيد احمد حسينى-رمضان رنجبر-اسماعيل 
رمضانى-ســيد مرتضى احمد نيا-الهه يزدانيان-شايســته طلوعى-داريوش حبيبى-عليرضا خسروى-
محمد رضا شــفيع زاده-شهرزاد شرروزى-شراره جواهرى-ابراهيم شرروزى-محمد على كيانى-مهناز 
فرد نوا-همت ســيالخورى-رقيه راقــب قاضيانى-ايرج الياسى-غالمحســين روحــى جهرمى-ابراهيم 
عباسى-انوشــيروان صادق نژاد-امان اله عسگرى –نســرين منادر زاده- احترام همت-آرزو رحمت-

حســن قشالقى-سيد مصطفى عطفى صرنى-سيد عباس آقاپور-ابوالحسن ناصرى-وحيد نوروزى-على 
كى نقش-پروين صادقيان-غالمعلى فالحى-على نيك مهر-مهدى حميديان-محمد جواد وصال شــفيعى 
زاده-صفر على افراز-سهيال بياتى-صمد مهرى نژاد-جعفر رمضانى-زهرا مشيرى-احد شيرى-جميله 
نجفى-عيســى ترابى-احمد قاســمى زاده-سيد عبداله حســينى-روح اله كبيرى-مهرداد زيبرى-بابك 
كالنترى-مهــران نجف زاده مقدم-على اكبر مهاجر-جواد صالح-مريم يزدانى-معصومه اســدى كنارى-
عالمه حسن زاده-عبدالعظيم چراغعلى-عليرضا اشرافى-منصور محمدپور قادى-زهره ريوايى-عليرضا 
شيخ عليزاده-شــركت تعاونى آزاد ثامن االئمه-محمد على محمد بابايى-روزى دار شمس-ايمان كريم 
پور-صديقــه دژمخو-كيــان حداد-طاهره رفت غفارى-كيهان  كبير دهكردى-ســيد رســول هاشــمى 
شــيادهى- سكينه توكلى-قاسم يونسى-حيدر واصغر محمود كاليى-كاميار محمود كاليى-عمران عربى 
نژاد-مباركه حبيبه ناقصى-احمد قاســمى فيروز جائى-عليرضا شــعبانى كنارى-عسگرى فتحى كنارى-
ســيما خلج مهرى-حسين شــاهينى-پروين ربانى-حســن حســن نيا-پروانه طالعى نيا-رضا اله دارى-
فرهاد فرح به-شــهربانو شاكرى-على اكبر مهاجر-جهانبخش ميرزاخانى-احمد دوايى-منيژه عظيم نژاد 
ياوندى-شيوا مهشــيد فالحى-محمد صادقى جنابى-سيد ناصر عباسى-سعيد وامير رمضانپور-نرگس  
ناصحى-رحيــم مصفا-ســاغر بهــارى-آرزو پروانه-غالمرضا افخمــى صادقى-عســل زندقانى-عبداله 
پسران-گليان فيروزه-ناصر روشن طبرى-مسعود قعانى-فيروزه فاضلى-آمنه شهيره-محمد فاضلى-
افســانه فاضلى-رمضان رنجبر-سيد ضياء مدينه-شهرزاد جهان شــير-محمد على اسماعيلى جديدى-
شــيرين عطار-قربان خيرى-عباس فربد كيا-عبداله مال شريفى-محمود عابديان-ابوالفضل محمودى-
حامد شاكرى-عالمه حسن زاده-عبدالرضا تسليمى-معصومه اسدى كنارى-عبدالعظيم چراغعلى-زهرا 

دوستى اناركى –اسماعيل بيات-سيد احمد اوالئى-ناصر مشكين زاد-
حقوق ارتفاقى ندارد .م/الف نماينده ثبت :حسينى نقشه بردار ثبت :فالح خواهان افراز:كاظم احمدى

 

آگهي مفقودي
شناســنامه و ســند خــودرو ســوارى پژو پــارس برنگ ســفيد-روغنى مــدل 90 بشــماره موتور 
12490015898 شــماره شاسى NAAN01CA2BK495128 و شــماره پالك 29-553 د 28 بنام 

مسعود عزيزى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

برگه كمپانى خودرو پژو 206 به شماره پالك: 16 – 616 د 93 به شماره موتور: 1024091370 
شــماره شاســى: 81630270 به نام رضا طاهرى دشــمنلو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد

برگــه كمپانى رنــو لوگان L90 مدل 1387 رنگ نوك مدادى به شــماره پالك: 16 – 377 ص 92 
به شــماره موتور: 4690044465 شماره شاسى: 8102105 به نام اكرم سليمانى مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط مى باشد

برگه كمپانى ســوارى پژو آردى مدل 1383 به شــماره پالك: 57 – 387 د 36 به شــماره موتور: 
11782017744 شــماره شاســى: 82144908 به نام حسين عباســى فرزند على مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط مى باشد

ســند كمپانى و برگ ســبز خودرو سوارى پژو GLX 405 مدل 1384 به شماره پالك: 16 – 136 
س 47 شماره موتور: 12483199405 شماره شاسى: 14211204 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد

برگه كمپانى وانت پيكان مدل 1382 به شــماره پالك: ايران 44 – 382 ى 97 به شــماره موتور: 
11538207540 شــماره شاسى: 82907825 به نام محمد حسين حميدى آرانى مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد

رســيد كارت هوشــمند كاميون بارى فلزى مدل 1389 به شماره پالك: ايران16 – 559 ع 36 به 
شماره هوشمند 2345874 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد

ســند كمپاني خودرو وانت پيكان مدل 1361 به شــماره انتظامي 231ب58- ايران 41 و شماره 
شاســي 13093363 و شــماره موتور 1516104225 متعلق به آقاي رضا مشــهدي مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار است. بروجرد

ســند كمپاني خودرو سواري پيكان مدل 1359 به شماره موتور 9060224535 و شماره شاسي 
13414527 و شماره انتظامي 475ب78- ايران 41 مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

كارت معافيــت خدمــت وظيفه عمومــي اينجانب ايمان آباد فرزند عوض به شــماره شناســنامه 6 
بــه تاريخ تولــد 1364/6/15 صــادره از هنديجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مي باشــد. 

هنديجان

سند مالكيت و برگ سبز اتومبيل رنو مدل 1369 به شماره پالك 138د96- ايران 54 و شماره 
موتور 024916 و شماره شاسي 224597 بنام عاطفه سادات خيرالسادات گاوافشادي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. يزد

ســند مالكيت و برگ ســبز اتومبيل سيمرغ مدل 1357 به شــماره پالك 971ج32- ايران 54 و 
شــماره موتور 701A02 و شــماره شاسي 017030 بنام جالل محمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. يزد

برگ ســبز (برگ اعالم وضعيت) خودروي دو ســي يلو مدل 1381 به شماره موتور 861004 و به 
شــماره شاسي IR81165049809 و به شماره انتظامي 985ن65- ايران 15 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است. تبريز

برگ ســبز يك دســتگاه خودرو ســواري پيكان مدل 73 به شــماره پالك 456ج14- ايران 87 و 
شــماره موتور 1127215543 و شماره شاسي 73426939 متعلق به احمد عيوضي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. زنجان

ســند كمپانــي يك دســتگاه وانت پيكان به شــماره پــالك 442ج42- ايران 87 و شــماره موتور 
11517609970 و شماره شاسي 76919391 متعلق به امير وفادار مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. زنجان

آگهي احضار متهم
ـ به اتهام ســرقت در پرونده كالسه 921028 شعبه 13  نظر به اينكه آقاي وحيد شــريفي فرزندـ 
دادياري دادســراي عمومي و انقالب شهرستان كرمانشاه از طرف اين دادسرا تحت تعقيب است و ابالغ 
اخطاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده ، بدينوسيله در اجراي ماده 115 قانون 
آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقالب در امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ 
انتشــار آگهي در شــعبه 13 دادياري دادســراي عمومي وانقالب شهرستان كرمانشــاه جهت پاسخگويي 
به اتهام خويش حاضر شــود ، در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشــار آگهي اقدام قانوني 

معمول خواهد شد. م الف /15579
داديار شعبه سيزدهم دادسراي عمومي وانقالب شهرستان كرمانشاه

آگهي احضار متهم
ـ كه به حكايت محتويات  در خصوص شــكايت آقاي پيمان گوران عليه آقاي ســامان حسيني فرزندـ 
پرونده كالسه 9209988315200799 در اين شعبه متهم است به مشاركت در سرقت تعزيري چون 
نامبرده مجهول المكان مي باشــد در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري براي حضور در جلسه 
، تحقيقات بدوي ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار سراسري احضار ميگردد 

و در صورت عدم حضور ظرف مهلت فوق غياباً تصميم قانوني اتخاذ خواهد شد.م الف/15583
بازپرس شعبه اول دادسراي عمومي كرمانشاه

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابــر رأى شــماره 139260310016009330مــورخ92/7/27 هيأت موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى محمودآباد تصرفات 
مالكانــه و بــال معارض متقاضى آقاى امان اله آقاجانى فرزند صادق ش ش 990 صادره از محمودآباد به 
ش ملى5010242419 در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مســاحت670مترمربع 
قســمتى از پالك 14 اصلى واقع در بخش 10ثبت محمودآباد خريدارى از مالك رســمى آقاى على جان 
عليزاده محرز گرديده اســت. حقوق ارتفاقى: درحد غرب حريم جاده كمربندى مورد گواهى مى باشــد، 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص 
نســبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
بــه مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظــرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.تاريخ انتشــار نوبت 

اول92/8/18 نوبت  دوم92/9/3 مى باشد.م/الف 
 ابراهيم حسين زاده-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابــر رأى شــماره 139260310016009467مــورخ92/7/30 هيأت موضــوع قانون تعيين 
تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتــى محمودآباد 
تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضى آقاى نوراله آقاجانى فرزند صادق ش ش 32صادره از محمودآباد 
به ش ملى5010759871 در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مســاحت566/40 
مترمربع قســمتى از پالك 14 اصلى واقع در بخش 10ثبت محمودآباد خريدارى از مالك رســمى آقاى 
على جان عليزاده محرز گرديده اســت، لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شــود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور ســندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول92/8/18 نوبت  دوم92/9/3 مى باشد.م/الف
 ابراهيم حسين زاده-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد 

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهــان ســيده زهرا معافى دادخواســتى به طرفيت خوانــده كاظم قلى زاده به خواســته صدور 
حكــم طــالق بــه درخواســت زوجــه  تقديــم دادگاه هــاى عمومى شهرســتان رامســر نمــوده كه جهت 
رســيدگى به شــعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى) شهرســتان رامسر واقع در رامســر ارجاع و به كالسه 
9209981942100386 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن92/10/3 ســاعت 11:30 تعيين شده 
اســت  تعيين شــده اســت . به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد.م/الف 
شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى) رامسر

آگهى مزايده  نوبت اول
برابر احكام پرونده 910260 اجرايى شــعبه دوم دادگاه حقوقى رامسر، له : جميله غالمى و عليه 
:ابراهيــم نورمحمودى،محكوم اســت به فــروش يك قطعه زمين بدون امتياز آب ،بــرق ، گاز و تلفن به  
مســاحت تقريبى165مترمربع با جاده و راه ورودى،واقع در رامســر –هريس-جاده ميرزاكوچك خان-

ييــالق جنت رودبار-چورته –جيررود-نرســيده به هــزارالت كه برابرنظريه كارشــناس مهندس ابوذر 
درويشــيان به مبلغ پنج ميليــون و هفتصدوهفتادوپنــج هزاررتومان برآورد گرديده اســت طبق مواد 
151و137 قانــون اجراى احكام اجرايى در روز شــنبه92/9/16 ســاعت 12:30 ظهر در دفتر اجراى 
احكام مدنى شــعبه دوم حقوقى رامسر مراجعه و ســپس در صورت تمايل به خريدآن درجلسه مزايده 

شركت نمايند.م/الف 
مدير دفتر اجراى احكام مدنى شعبه دوم حقوقى رامسر

آگهى احضار متهم
نظــر به اينكه آقاى محمد يوســفى فرزنــد غالمعلى به اتهام ترك انفاق و توهيــن و تهديد ازطرف 
اين دادگاه تحت تعقيب اســت و ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده 
است ، بدينوسيله در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك 
ماه ازتاريخ انتشــار آگهى در شــعبه اول بازپرسى دادسراى مياندرود جهت پاسخ گويى به اتهام خويش 
حاضر شــود . در صورت عدم حضور پس از يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد 

شد(شماره پرونده920519).م/الف 
شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مياندورد

گواهى حصر وراثت
خانم فوزيه جمشــيدى فرزند يحيى به شــرح درخواســتى كه به شــماره92/954 اين شورا ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه راضيه رحمانى فرزند صمد 
ش ش 455 صادره از قائم شــهر درتاريخ92/8/5 در اقامتگاه دائمى خود شهرســتان قائم شهر فوت 
نمــوده و ورثــه حين الفوت وى عبارتند از:1- متقاضى با مشــخصات فــوق ش ش 1101 دختر متوفى 
والغيــر، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت 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
شعبه چهارم شوراى حل اختالف قائم شهر 

دادنامه
موضوع:آگهــى ابــالغ وقــت دادرســى و دادخواســت و ضمائــم كالســه پرونــده:92/140 وقت 
رســيدگى:92/10/11 ســاعت 9 صبح خواهان:احمد فريدون درانشــان و غيره خوانده:1-عباســعلى 
تمدنى2-جعفر افتخارى3-فريدون تمدنى4-حامد مهدوى خواهان دادخواســتى تســليم شــوراى حل 
اختالف فريدونكنار نموده كه در جريان رســيدگى قرار گرفته و وقت رســيدگى تعيين شــده ،به جهت 
عدم شناســايى و  مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دستور شوراى حل اختالف و 
به اســتناد ماده 73قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى 
مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دفتر شــورا مراجعه و ضمن اعالم آدرس كامل 
خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حضور بهم 

رساند.م/الف
شوراى حل اختالف فريدونكنار 

اخطاريه دفترخانه
نام و نام خانوادگى مخاطب: حميدرضا بلندين به  نشــانى سارى بلوار آزادى كوچه شهيد ايزدطلب 
داخل كوچه نانوايى ســنگك ســمت راســت درب دوم منزل اســتيجارى محمد جعفرى . آقاى حميدرضا 
بلندين با كدملى0065610881 همســر شــما خانم سپيده ترابى گالشــى باكدملى2093814331 با 
ارائه دادنامه شــماره705-92/4/31 صادره از شعبه هشــتم دادگاه حقوقى سارى در اين دفترخانه 
حضور يافته و خواهان اجراى صيغه طالق و ثبت آن شــده اســت لذا به شما اخطار مى گردد ظرف مدت 
هفت(7)روز ازتاريخ ابالغ مهلت داريد تا به اين دفترخانه مراجعه و ذيل اســناد طالق را امضاء نماييد 
در غير اين صورت وفق مقررات اقدام خواهد شــد.آدرس دفترخانه:سارى-بلوار طالقانى خيابان امام 

حسين كوچه نسترن2.م/الف
 سردفتر طالق 129 سارى – مسعود خانلرى 

دادنامه
كالســه پرونده:2/92/174 ش دادنامه:329-92/7/29 خواهان:زينب تقى زاده مشهديكاليى 
–ســارى خ شــيخ طبرســى كوچه ش جمالى آپارتمان بهــار پ 10 خوانده:على رحيمــى باالدزايى مجهول 
المكان خواســته :مطالبه وجه رأى شــورا:درخصوص دعوى خواهان خانم زينب تقى زاده مشهدى كاليى 
فرزنــد محمدقلــى به طرفيت خوانــده آقاى على رحيمى باالدزايى به خواســته مطالبــه پانزده ميليون و 
هشــتصدونودوهفت هزارريال بابت امور معوقه هزينه مصرفــى آب،گازوبرق و نظر به اين كه خوانده 
عليرغم ابالغ وقت دادرســى در وقت مقرر حاضر نگرديده و انكار و تكذيب يا دفاعى نســبت به دعوى 
خواهــان و مســتندات وى بــه عمل نياورده و اســناد و مدارك و مســتندات خواهان مصــون از تعرض 
و تكذيــب مانده اســت لذا دعوى خواهان باتوجه بــه مراتب معنونه وارد و اشــتغال ذمه خوانده ثابت 
تشــخيص با اســتناد به مواد 198و519و522 قانون آيين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در 
امــور مدنى مصوب 1379 و مــاده 490 قانون مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده 
ميليون و هشــتصدونودوهفت هزارريال بابت اصل خواسته و هم چنين پرداخت مبلغ يكصدهزارريال 
بابت هزينه دادرســى و خسارت تأخير تأديه ازتاريخ تقديم دادخواست تا اجراى حكم با رعايت تناسب 
شــاخص ساالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد و محاسبه خواهد شد در حق خواهان محكوم مى 

نمايدورأى صادره غيابى،ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين مرجع مى باشد.م/الف 
قاضى شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى

آگهى فقدان سند مالكيت
آقــاى فضل اله اســفنديار به ش ش14 صادره از فيروزكوه فرزند حســينعلى باتســليم دوبرگ 
شــهادت شــهود كه به تصديق دفتر اسناد رسمى شماره45 فريدونكنار رســيده است مدعى است كه 
سند مالكيت 321سهم مشاع از 6500 سهم ششدانگ پالك 1549 فرعى از 66 اصلى واقع در بخش 
دو ثبت فريدونكنار كه ذيل ثبت 7796 صفحه 25 جلد45 به نامش ثبت شــده در اثر ســرقت مفقود 
گرديده و درخواســت صدور سند مالكيت المثنى از اين اداره را نموده است لذا به استناد تبصره يك 
ذيــل مــاده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت ،مراتب در يك نوبت آگهى مى شــودتا چنانچه هركســى 
مدعى انجام معامله يا وجود ســند مالكيت نزد خود باشــد ازتاريخ انتشار آگهى به مدت ده روز اعتراض 
خود را با ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله به اين اداره تســليم و رسيد اخذ نمايد.در غير اين 
صــورت پس از انقضــاى فرجه قانونى اداره ثبت طبق مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت المثنى 

اقدام خواهد نمود.م/الف
رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان فريدونكنار – فيض اله ذبيحى 

ابالغ نقشه و صورتمجلس افرازى پالك 223 فرعى از 45 اصلى بخش 10 ثبت محمودآباد
احترامــا نظر به ايــن كه عمليات افرازى پالك 223 فرعى از 45 اصلــى بخش 10 ثبت محمودآباد 
واقع در قريه خشــت ســر به  مالكيت مشــاعى آقاى هادى باقى نژاد خاقازانى( به شــرح صورتمجلس 
افرازى) به اتمام رسيده و نظر و راى مسئول اداره به شرح بين الهاللين ((آقايان زارع ورحيمى باتوجه 
به اقدامات به عمل آمده و باتوجه به موافقت بنياد مسكن محمودآباد لذا طبق ماده 5 آيين نامه قانون 
افراز و فروش امالك مشاعى با درخواست افراز متقاضيان موافقت مى شود))صادر گرديده مراتب به 
مالكين مشاعى (ايرج سلطانى و يوسف اميرعيوضى اوسط و على اصغر شهبازى و مهين پوراحمد و حيران 
رحيمى فرشــيد پوراحمدى) ابالغ و اخطار مى شــود چنانچه نسبت به  نحوه افراز فوق اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند ظرف مدت 10 روز پس از رويت نقشــه و صورتمجلس افرازى كه ذيال چاپ و منتشر 
مى شود مراتب به عدم دسترسى آدرس مالكين مشاعى در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى گردد برابر 
ماده 2 قانون افراز و فرش امالك مشاع اعتراض خويش را به دادگسترى حوزه قضايى محل وقوع ملك 
تســليم و رســيد گواهى آن را به اين اداره  تحويل نمايند.م/الف ابراهيم حسين زاده – رييس اداره 

ثبت اسناد و امالك محمودآباد
صورتمجلس افرازى ششدانگ پالك 223 فرعى از 45 اصلى بخش ده 

در اجراى دســتور شــماره12/92/1551-91/2/9 ذيل درخواست آقاى هادى باقى نژاد احدى 
از مالكين مشــاعى طى گزارش وضعيت ثبتى توسط نماينده ثبت درخصوص افراز ششدانگ پالك 223 
فرعى از 45 اصلى بخش ده به مســاحت 5152مترمربع واقع در خشــت ســر به نســبت سهم مشاعى 
اينجانبــان زارع و مهنــدس رحيمى به عنوان نماينده ثبت و به عنوان نقشــه بردار ثبت در معيت وكيل 
مالك در موعد مقرر پس از آگهى دعوت به افراز به شــماره12/92/2519درتاريخ92/2/26 از محل 
وقوع ملك واقع در قريه خشت سر بازديد ليكن ساير مالكين على رغم ابالغ در محل حضورنيافته پس 
ازبرداشــت و ترسيم نقشــه با وضعيت محل تطبيق داده شد و عدم تعارض ،تجاوز ، جابجايى ،لغزندگى 
، عــدم مغايــرت بــا  مجاورين احــراز گرديد لذا باتوجه به پاســخ اســتعالم شــماره12/92/12286-
92/8/28 توســط بنياد مســكن محمودآباد و با رعايت ســاير بخشنامه ها و دســتورالعمل هاى صادره 
ســازمان و دســتور رياســت محترم مبنى بر ادامه عمليات افراز نحوه و ميزان مالكيت مالكين و حدود 
و مشــخصات قطعات افرازى به شــرح ذيل اعالم مى گردد.مالكيت :زمين اوليه سند:حدود اربعه برابر 
پيش نويس مضبوط در پرونده و ســند مالكيت صادره .مشــخصات قطعات افرازى: 1- ششدانگ قطعه 
زمين با بناى احداثى قطعه اول افرازى در ســهم خوهان افراز (هادى باقى نژاد) به شــماره 1 مفروز و 
مجــزى شــده از شــماره 223 فرعى از 45 اصلى به مســاحت 1079/50 متر مربــع (هزاروهفتاد و نه 
مترمربع و پنجاه دســيمترمربع) با حدود اربعه شــماال در چهارقسمت كه قسمت سوم حالت غربى است 
اول بــه طول 3/90متر محدود اســت به كوچه دوم به طول 10/25 متر به كوچه ســوم 3/80 متر به 
كوچه چهارم به طول 13/15 متر به قطعه چهار نقشــه افرازى شرقا ديوارى است به طول 44/77 متر 
به ملك مجاور جنوبا در چهار قســمت كه قســمت دوم حالت غربى است اول به طول13/05متر محدود 
اســت به قطعه يك نقشــه دوم به طول 2/70 متر به كوچه ســوم 9/70متر و 3/57متر به كوچه غربا 
درب و ديــوارى اســت به طول 21/80 به كوچه غربا درب و ديوارى اســت به طــول 21/80 به كوچه 
2- ششــدانگ ســهم خواندگان افراز(ايرج ســلطانى و يوسف اميرعيوضى اوســط و على اصغر شهبازى 
و مهيــن پوراحمــد وحيران رحيمى و فرشــيد پوراحمدى ) در چهار قطعه مفروز مجزى شــده از شــماره 
223 فرعــى از 45 اصلى به مســاحت هــاى 812/20 متر مربع و 688/89 مترمربــع و 438مترمربع 
و 884/81مترمربع با حدود اربعه به ترتيب مســاحت به شــرح ذيل قطعه اول(شماره هفت)شماال در 
چهار جزء به طول هاى 18/40و4/60و3/40و26/50متر درب و ديوارى است به كوچه شرقا :ديوارى 
اســت به طول 20/60 متر به كوچه جنوبا اول در دوقســمت به طول هاى 3/47و22/70 متر به كوچه 
دوم حالــت غربــى به طول 2/65 متر به كوچه ســوم 17/50 متر به قطعه خواهــان افراز غربا ديوارى 
اســت به طول 10 به حريم نهر.قطعه دوم(شــماره چهار) شــماال: در چهار قسمت كه قسمت اول و سوم 
حالــت غربى اســت اول به طول 3/90 متر محدود اســت به كوچه دوم به طــول 10/25 متر به  كوچه 
سوم 2/80 متر به كوچه چهارم به طول 13/05 متر به قطعه چهار نقشه افرازى شرقا ديوارى است به 
طول 44/77 متر به ملك مجاور جنوبا در پنج قســمت كه قســمت دوم و پنجم حالت غربى است اول به 
طول 13/00 متر محدود است به قطعه سوم نقشه دوم به طول 2/70 متر به كوچه سوم 5/03 متر و 
4/47 و4/67 متر به كوچه غربا درب و ديواى است به طول 32/65 به  كوچه قطعه سوم (شماره سه) 
شماال در دو قسمت كه قسمت اول حالت غربى است اول به طول4/25 مترمحدود است به كوچه دوم 
به طول 13/00 متربه قطعه اول نقشه افرازى شرقا ديوارى است به طول 65/31 متر به  ملك مجاور 
جنوبا حالت شــرقى است به طول 9/50 متر محدود است به كوچه غربا ديوارى است به سول 36/10 
به ملك مجاور. قطعه چهارم(شــماره شــش) شــماال در دو جزء به طول هاى 10/05و3/50 متردرب و 
ديوارى اســت به كوچه شــرقا درب و ديوارى اســت به طول هاى 18/35 و 16/65متر به كوچه جنوبا 
اول در دو قســمت كه قسمت اول پخى به طول هاى 3/34و36/36 متر به كوچه غربا در چهار قسمت 
كه قسمت دوم وسوم شمالى ديوارى است اول به طول 55/15 به حريم نهر دوم به طول 12/05 به 
ديوار قطعه خواهان افراز سوم به طول 12/70 به ديوار پالك 409 فرعى چهارم به طول 19/10 متر 

ديوارى است به پالك 409 فرعى .م/الف 

 نماينده ثبت :زارع :نقشه بردار ثبت :مهندس رحيمى

آگهي اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: بانك توســعه تعاون به نشــاني تهران ، بلوار كشاورز خ وصال 
شــيرازي ، بعد از بيمارســتان آريا پ 111 اداره شــعب شهرســتانهاي تهران طبقه هفتم ، مشــخصات 
محكوم عليه/ محكوم عليهم: 1- سعيد رهبانيان فرزند علي اكبر مجهول المكان 2- علي نقي يارمحمدي 
فرزند ابراهيم به نشــاني شهرري خيابان قم جنب مسجد الرضا (ع) پالك 96 -3- مهران وفادار اقدم 
فرزند حبيب مجهول المكان ، محكوم به: بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 1931 مورخ 
1392/08/27 و شــماره دادنامه مربوطه 9209970250200009 محكوم عليهم محكوم هستند به 
1- به نحو تضامني به پرداخت مبلغ 450/000/000 ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرســي به 
نســبت محكوميت و هزينه واخواســت طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخير تاديه مطابق شاخص بانك 
مركزي از تاريخ سررســيد (1391/05/04) و پرداخــت حق الوكاله نماينده حقوقي طبق تعرفه در حق 

خواهان و 2- پرداخت نيم عشر اجرائي در حق صندوق دولت رأي غيابي است. م الف/3405
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومي (حقوقي) شهرستان شهرري

متن آگهي 
رياســت محترم شــعبه يازده مجتمع قضايي خانواده شهرســتان كرج ، احتراماً در خصوص موضوع 
پرونــده كالســه 437/92 مطروحــه در آن دادگاه محترم با دادخواســت تقديمي خواهــان خانم مريم 
پشتواره بطرفيت آقاي محسن امير سرداري مبني بر تعيين برات نفقه معوقه زوجه از تاريخ 91/7/1 
لغايــت صدور حكم باســتناد و مــاده 1106و 1206 قانون مدنــي ، مبادرت بصدور قــرار ارجاع امر به 
كارشناســي را فرموده انــد بعــد از مطالبه پرونده و مذاكــره با خواهان و عدم دسترســي به خوانده به 
لحاظ مجهول المكان بودن و بررســي هاي الزم نتيجه را شــرف عرض ميرســاند: الف- مشخصات: خانم 
مريم پشتواره متولد سال 1362 و تحصيالت ديپلم و شاغل (فروشنده مغازه لوازم آرايشي) در تاريخ 
86/3/12 با آقاي محســن اميرســرداري متولد ســال 1357 و تحصيالت سوم راهنمايي و شغل آزاد ،  
ازدواج كرده و فرزند ندارند. زوجه اظهار ميدارد از تاريخ 91/7/7 همســرم مجهول المكان مي باشــد. 
ب- نظر كارشناســي: با توجه مفاد پرونده و مســتندات آن و شــاخص تورم در قيمت كاالها و خدمات و 
شرايط زندگي و معيشتي و اجتماعي زوجين و هزينه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زوجه ترتيب 
زير محاســبه ميشود: 1- نفقه معوقه زوجه از تاريخ 91/7/1 لغايت 92/1/1 بمدت شش ماه از قرار 
هر ماه دويســت و پنجاه هزار تومان 2- نفقه معوقه زوجه از تاريخ 92/1/1 لغايت 92/8/30 بمدت 
هشــت ماه از قرار هر ماه ســيصد هزار تومان جمع نفقه زوجه ســه ميليون و نهصد هزار تومان معادل 
39/000/000 ريال محاســبه ميگردد. 3- اگر چنانچه رياســت محترم دادگاه خانم مريم پشــتواره را 
بعــد از تاريخ 92/8/30 مســتحق دريافت نفقه تشــخيص دهند ماهيانه ســيصد هــزار تومان معادل 

3/000/000 ريال منظور فرمايند. م الف/1240
دفتر شعبه يازدهم دادگاه حقوقي كرج

آگهى مزايده نوبت اول مال غيرمنقول
درخصوص پرونده هاى اجرايى به كالســه هاى 9101801و2-890219 حسب دادنامه مربوطه 
بدوى و تجديدنظر آقاى اصغر رحيميان فرزند يوسف محكوم مى باشند در پرونده اول 199،200،000 
ريــال بابت اصل خواســته و مبلغ4،030،000 بابت هزينه دادرســى و حق الوكالــه وكيل وفق تعرفه 
و در پرونــده دوم 149،000،000 ريــال بابت اصل خواســته و پرداخت 4،952،600 ريال خســارت 
دادرســى در حــق صاحبعلى حيدرى و هــم چنين پرداخت نيم عشــر اجرايى وفق مقــررات مع الوصف 
نظــر به اين كه قطعه زمينى داراى ســند مالكيت 57/441 به شــماره ثبــت43885 دفتر جلد277 به 
مساحت277مترمربع واقع در ييالق گرسماسر تعرفه و توقيف شده و مشتمل بر يك دستگاه ساختمان 
مسكونى كرســى بلند به مساحت60متر مربع مشــتمل بر يك خواب،هال پذيرايى،آشپزخانه،سرويس 
بهداشتى،تراس بيرونى،سربندى ايرانيت و آهن درب و پنجره آهنى و غيره وداراى امتيازات آب ،برق 
و راه دسترســى از خيابــان اصلــى داراى پله و طول تقريبى 15متر و محصور با پايه هاى چوبى و ســيم 
خاردار كه كارشناس منتخب اين اجرا ملك موصوف را با جميع مولفه هاى منعكس در برگه  كارشناسى 
بــه ميزان و مبلغ670،000،000 ريال معادل شــصت و هفت ميليون تومــان ارزيابى و برآورد نموده 
كه معيار و مبناى قيمت پايه مزايده مى باشــد لذا جلســه مزايده در روز پنج شــنبه92/9/21 ساعت 
11 صبح در دفتر شــعبه اول دادگاه حقوقى رامســر برگزار مى گردد و كسانى كه عالقمند به خريد مى 
باشــند مى توانند در روز و ســاعت تعيين شده حاضر شوند . مزايده از قيمت پايه كارشناسى شروع و 
به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته خواهد شد و خريدار مزايده بايستى ده درصد را فى المجلس در 
روز مزايده واريز و الباقى آن را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد . در غير اين صورت ده درصد به 

نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف 
شعبه اول دادگاه حقوقى رامسر

آگهي اصالحيه
پيرو آگهي م الف/3372 كه در مورخ 92/8/29 در روزنامه سياســت روز منتشــر گرديده آقاي 
دولتعلــي پيران اقچــاي به ش ش 266 فرزند متوفي صحيح اســت كه بدين صــورت اصالح مي گردد. 

شهرري


