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مزايده 
در پرونده كالســه 930108 شعبه ســوم اجراى احكام مدنى دادگاه حقوقى گنبدكاووس محكوم 
عليها 1- خانم امان بيكه 2- خانم آنا بى بى 3- آقاى صفردردى شهرت همگى قره كالكلى محكومند به 
تقسيم ماترك مرحوم عاشور گلدى قره كاكلى از طريق فروش و مزايده و تقسيم وجوه حاصل از فروش 
به نســبت ســهم االرث وراث آن مرحــوم و هزينه هاى اجرايــى درحق محكوم له خانم ناز ســلطان قره 
كاكلــى با وكالت رحمت الــه عالمى و پرداخت مبلغ -/100/000 ريال بابت هزينه اجرايى درحق دولت 
كه ماترك شــامل 1- ششــدانگ ده هكتار زمين زراعى واقع در محدوده اراضى شــمال روستاى حاجى 
قوشان ( به شرح نظريه كارشناس) به ارزش -/1/700/000/000 ريال ارزيابى گرديده كه ازطريق 
مزايده حضورى بشــرح ذيل به فروش مى رســد:1- حسب نظريه كارشــناس جمع كل مورد مزايده به 
مبلغ -/1/700/000/000 ريال ارزيابى گرديده اســت .2- مزايده از مبلغ اعالمى كارشناس شروع 
و به باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته مى شود.3-موعد مزايده روز يكشنبه مورخه 1393/08/04 
ساعت 9:00 الى 10:30 صبح مى باشد.4-مكان مزايده دراجراى احكام مدنى شعبه سوم دادگسترى 
شهرســتان گنبدكاووس مى باشــد.5-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل ازتاريخ  مزايده ازمورد مزايده 
بازديد بعمل آورند.6- اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر مى گردد.7- مزايده مذكور براى نوبت اول 
تشــكيل مى گردد.8-برنده مزايده مكلف اســت ده درصد بهاى پيشــنهادى خويش را فى المجلس به 
صندوق دادگســترى توديع والباقى را درمهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارائه  نمايد 
درغيراين صورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط مى گردد.9- به همراه داشتن كارت شناسايى 

براى متقاضيان الزامى است9-بهمراه داشتن كارت شناسايى براى متقاضيان الزامى است. 
 خرمالى - مدير اجراى احكام مدنى شعبه سوم دادگاه حقوقى شهرستان  گنبدكاووس

مزايده نوبت اول 
در پرونده كالســه 930133 اجراى احكام مدنى اين دادگســترى محكوم عليه آقاى حسين اكبرى 
فرزند ...  محكوم اســت به پرداخت مبلغ -/30/511/006 ريال بابت اصل خواســته و نيز پرداخت 
خســارت تاخير تاديه در حق محكوم له آقاى ابراهيم كاووســى و پرداخت مبلغ -/1/525/550 ريال 
بابت هزينه اجرا در حق دولت كه قبال آن: يك دســتگاه فريزر اســتيل دو جداره زيرصفرچهار طبقه با 
فرم تزريقى (طرح ســردخانه) با شش درب قفلى از شركت زاگرس تهران به ابعاد 186×2 متر داراى 
قدرت موتور 18000 موتور فرانســه  توقيف گرديده اســت كه از طريق مزايده حضورى بشــرح ذيل 
به فروش مى رسد.1-حسب نظريه كارشناسى مورد مزايده به مبلغ  -/25/000/000 ريال ارزيابى 
گرديده اســت.2-مزايده از مبلغ اعالمى كارشناسى شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته مى 
شــود.3-موعد مزايده روز چهارشــنبه مورخه 93/07/23ســاعت 9 الى 10 صبح مى باشــد.4-مكان 
مزايده دراجراى احكام  مدنى دادگســترى شهرســتان گنبدكاووس  مى باشد. 5-متقاضيان مى توانند 
پنج روز قبل از مزايده از اموال مورد مزايده بازديد نمايند.6- اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر مى 
گردد.7- مزايده مذكور براى نوبت اول تشــكيل مى گردد.8- به همراه داشــتن كارت شناسايى براى 

متقاضيان الزامى است. 
 مدير اجراى احكام مدنى  دادگسترى گنبدكاووس

آگهى حصروراثت
آقاى محمد نظرى داراى شناســنامه شــماره 24598  به شرح دادخواســت به كالسه 93/286 / 
ش 6 از اين شــورا درخواســت گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان خوجه 
دردى نظرى به شناســنامه 1602 در تاريــخ 93/06/09 در اقامتگاه دائمى خود به درود زندگى گفته 
ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-محمد نظرى فرزند خوجــه دردى به ش ش 24598 
ت ت 1349 صــادراز گــرگان پســر متوفى 2- فريــدون نظرى فرزند خوجــه دردى به ش ش 155 ت 
ت 1347 صــادراز گــرگان پســر متوفــى 3- پيروز نظرى فرزنــد خوجه دردى بــه ش ش 1857 ت ت 
1338 صادراز گرگان پسر متوفى 4- مسعود نظرى فرزند خوجه دردى به ش ش 7075 ت ت 1331 
صادراز تهران پسر متوفى 5- يارمحمد نظرى فرزند خوجه دردى به ش ش 281 ت ت 1328 صادراز 
گنبدكاووس پســر متوفى 6- فرنگيس نظرى فرزند خوجه دردى به ش ش 207 ت ت 1341 صادراز 
گنبــدكاووس دختــر متوفى 7- پوران دوخت نظــرى فرزند خوجه دردى بــه ش ش 111 ت ت 1339 
صــادراز گنبــدكاووس دختر متوفــى 8- ايران خانم  نظــرى فرزند خوجه دردى بــه ش ش 465 ت ت 
1344 صــادراز گنبــدكاووس دختر متوفى 9- انه بى بى نظرى فرزنــد خوجه دردى به ش ش 110 ت 
ت 1334 صــادراز گنبــدكاووس دختر متوفى 10- فاطمه نظرى فرزنــد يارمحمد به ش ش 541 ت ت 
1313 صــادره از گرگان همســر متوفى كه بجز موارد فوق وراث ديگر ندارد.اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت در نشريه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه از متوفى نزد او باشد  از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف  يك ماه به شورا تقديم دارد  واال گواهى 

صادر خواهد شد.
 ناظرى - قاضى شعبه ششم شوراى حل شهراختالف گنبدكاووس

آگهى حصروراثت
آقاى على اكبر جغتايى داراى شناسنامه شماره 229 به شرح دادخواست به كالسه 930170/ ش 
4 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان گل حسن جغتايى 
بــه شناســنامه 1435 در تاريــخ 93/05/31 در اقامتگاه دائمى خود بــه درود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-على اكبر جغتايى فرزند گل حســن به ش ش 229 ت ت 1336  
پســر متوفى 2-على اصغرپور اصغرى ( جغتايى) فرزند گل حســن به ش ش 230 ت ت 1338 پســر 
متوفى 3- محمد جغتايى فرزند گل حســن به ش ش 30962 ت ت 1353  پســر متوفى 4- اسماعيل 
جغتايى فرزند گل حسن به ش ش 24338 ت ت 1357 پسر متوفى 5- زهرا جغتايى فرزند گل حسن 
به ش ش 1151 ت ت 1355 دختر متوفى 6- آمنه جغتايى فرزند گل حســن به ش ش 5508 ت ت 
1349  دختــر متوفــى 7- زينب جغتايى فرزند گل حســن بــه ش ش 2261 ت ت 1361 دخترمتوفى 
8- گالبتون مسعودى فرزند على اكبر به ش ش 8 ت ت 1326 همسر متوفى نامبره غير از وراث فوق 
ورثه ديگر ندارد.اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت در نشريه آگهى مى 
نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد  از تاريخ نشــر نخستين آگهى 

ظرف  يك ماه به شورا تقديم دارد  واال گواهى صادر خواهد شد.
 يزدانى- قاضى شعبه چهار شوراى حل شهراختالف گنبدكاووس

احضار متهم و ابالغ وقت دادرسى
 در پرونده شماره بايگانى 930184/شعبه اول  داديارى دادسراى  عمومى و انقالب  گنبدكاووس  
متهم آقاى وهاب صاريانى  فرزند منصور  به اتهام ايراد ضرب عمدى  موضوع شكايت نعمت گل چشمه 
تحت تعقيب بوده و حســب محتويات پرونده فعالً مجهول المكان مى باشــد و ابالغ احضاريه به وى ممكن 
نگرديده است ، به استناد ماده 115 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى 
مراتــب يــك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج مى گردد تا متهم در وقت رســيدگى روز  
دوشــنبه مورخ 1393/08/28 ساعت 9 صبح  در اين شعبه حاضر شده و از اتهام انتسابى در پرونده 
از خود دفاع نمايد.در صورت عدم حضور متهم ، شعبه غياباً اتخاذ تصميم خواهد نمود. م-الف 8768

داديار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب گنبد 

راى دادگاه
در پرونــده كالســه بايگانــى 105/921520 درخصوص اتهام آقايان اصغر رخشــانى – گل احمد 
زاروزايى – حســن زاروزايى كه از اين ســه نفر به خاطر متوارى بودن مشخصات ديگرى موجود نيست 
همگى داير بر مشــاركت در ســرقت احشــام و موتورســيكلت به شــرح زير1- متهم رديف اول پنجم 
5- آقــاى شــيرمحمد زاروايى داير بر مورد معامله قراردادن اموال مســروقه كيفرخواســت صادره از 
دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان گنبد دادگاه با توجه به محتويات پرونده و ساير قرائن و امارات 
موجود در مورد مشاركت چهار نفر متهم رديف اول داير بر سرقت احشام آقايان 1- قالن تمك راد امين 
2- مصطفــى ايمرى 3- نورمحمد حقــى اينچه برون 4- كريم خوجم لى 5- قليچ بابازاده 6- محمد قوى 
دل 7- غالم على سراوانى 8- وفادردى 9- آنا دردى آقچلى 10- خانم تاج بى بى محقر و نيز مشاركت 
آقاى اكبر شــيخ حســينى در سرقت شبانه موتورسيكلت آقاى عبدالرســول يلمه با همكارى آقاى اصغر 
رخشــانى و همچنين مباشــرت متهم آقاى اكبر شيخ حسينى دايربر سرقت شبانه موتورسيكلت شاكيان 
آقايان يونس قوجق ، محسن لكزايى و ظاهر بردى آموت بزه هاى انتسابى محرز و مسلم تشخيص داده 
شــده و با ماده 656 و بندهاى ســه و چهار آن و ماده 667 قانون مجازات اســالمى مصوب سال 1375 
مطابقت دارد بنابر اين متهمان ذكر شده هريك به تحمل سه سال حبس با احتساب ايام بازداشتى قبلى 
و هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيرى و رد اموال مسروقه با قيمت آن به شرحى كه مشاركت و مباشرت 
داشــتند (جز موتورســيكلت شــاكى آقاى ظاهر بردى آموت) محكوم مى شــوند در مورد اتهام ســرقت 
موتورســيلكت آقاى حاجى ايمرى و عاشور محمد حقى اينچه برون انتسابى چهار متهم رديف اول نظر به 
اينكه داليلى براى اثبات اتهام و انتســاب آن به نامبردگان وجود ندارد و نيز درمورد مشــاركت متهمان 
آقايان گل احمد و حســن زاورزايى در سرقت موتورســيكلت آقايان ظاهر بردى آموت ، يونس قوجق و 
محســن لكزايى با عنايت به فقدان داليل اثباتى به استناد اصل 27 قانون اساسى به برائت نامبردگان 
حكم صادر و اعالم مى شــود همچنين در مورد اتهام چهار متهم رديف اول داير برســرقت يك راس گاو 
متعلق به شــاكى آقاى ظاهر بردى آموت با عنايت به اظهارات وى كه فقط موتورســيكلت سرقت گرديده 
و متهمان به سرقت گاو موفق نشدند بنابر اين به خاطر فقدان داليل اثباتى به برائت آنها از اين اتهام 
حكــم صادر و اعالم مى گردد راى صادره در مورد شــاكيان و متهمــان رديف اول و پنجم به ترتيب اكبر 
شيخ حسينى و شيرمحمد زاروزايى حضورى و ظرف بيست روز پس از ابالغ در محاكم محترم تجديد نظر 
استان گلستان قابل تجديد نظرخواهى است و در مورد ديگر متهمان غيابى بوده و ظرف ده روز پس از 

ابالغ واقعى در اين شعبه قابل واخواهى مى باشد.
 محمد انصاريان - رئيس شعبه 105  دادگاه عمومى جزايى  گنبدكاووس

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (ملك)
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9200087 له بانك مسكن شعبه مهديشهر به نشانى مهديشهر خ 
امام عليه خانم زينب جعفرى فرزند برات على به شماره ش ش 187 و خانم مائده عيسى باغى به شماره 
ملى 5300058416 و خانم محدثه عيســى باغى و على اصغر عيسى باغى فرزندان حجت اله به ترتيب 
به شــماره ش ش 1629 و 4 صادره اســفراين به نشانى مهديشهر خ صاحب الزمان نرسيده به سه راه 
ملت ساختمان مالئيان طبقه سوم به عنوان بدهكار و راهن به موجب سند رهنى شماره 53163 تنظيمى 
دفترخانه 7 مهديشــهر ملك شــماره ثبتى پالك 2 فرعى از 807 و 808 بخش سه مهديشهر به مالكيت 
خانم زينب جعفرى نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ وخانم مائده عيسى باغى و محدثه عيسى باغى 
و على جعفرى عيســى باغى هر كدام نســبت به يك دانگ مشــاع از ششــدانگ به آدرس مهديشهر- خ 
صاحب الزمان كوچه شيخ محمود استعالمى كوچه آيت اله زيارتى (كوچه بازار) مجتمع پرديس طبقه اول 
كه ســند مالكيت ذيل دفتر جلد 95 صفحات 305 و 308 و 311 و 314 با حدود و مشــخصات مندرج 
در سند مالكيت صادر گرديده  است كه برابر نظريه كارشناس به صورت آپارتمان مسكونى به مساحت 
71/85 متر در طبقات فوقانى تجارى قرار دارد نماى سنگ با درب و پنجره آهنى است سازه ساختمان 
از اسكلت فلزى با سقف تيرچه و بلوك مى باشد. درب ورودى واحد و اتاقها چوبى است شامل يك اتاق 
خواب و آشپزخانه و پذيرائى و هال و سرويس بهداشتى است كف اتاقها و پذيرائى سيمان و سرويس 
ها و آشــپزخانه سراميك فرش شده اند و ديوارها آن تا سقف كاشيكارى شده است. ديوارهاى هال و 
پذيرائى و اتاقها ســفيدكارى و كف ســراميك مى باشد. و آشپزخانه داراى كابينت بوده و ديوارهاى آن 
كاشــيكارى شده اســت و كف سرويسها ســراميك فرش و ديوارهاى آن كاشيكارى و داراى آب گرمكن 
و گرمايش بخارى گازى و ســرمايش كولر آبى و داراى انشــعابات آب و برق و گاز شــهرى مى باشــد. كه 
در قبــال مبلغ 149719103ريال اصل و تاخير تاديه تا مورخه 1392/03/20 و از اين تاريخ به بعد 
روزانــه معــادل 20 درصد تا زمان تســويه كامل به جمع بدهى اضافه مى گردد. كه رهن بانك مســكن 
مهديشــهر قرار گرفته و طبق نامه شماره 1557/176 مورخ 1393/02/14 بستانكار اعالم نموده كه 
بدهكار به تعهدات خود عمل ننموده است و تقاضاى مزايده ملك مورد رهن را دارد كه به شرح گزارش 
دفتر بازداشــتى مى باشــد و ملك فوق پس از ارجاع به كارشــناس رســمى دادگســترى ارزيابى قطعى 
گرديد و مزايده از مبلغ 350/000/000ريال شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى واگذار خواهد 
شد. ضمنا در روز مزايده نيم عشر اجرائى و حق مزايده و ساير هزينه هاى مربوطه طبق ماده 40 آئين 
نامه اجراء مفاد اســناد رســمى الزم اجراء نقدا وصول و همچنين بدهى هاى مالياتى و حق انشعاب آب و 
برق و كليه بدهى هاى ملك فوق به دولت كه مشــخص نبوده بر عهده برنده مزايده اســت. مزايده در 
روز يكشــنبه مورخ 1393/07/27 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل اجراى ثبت مهديشهر به نشانى خ 
ملت اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان شعبه اجراء برگزار مى گردد. فروش نقدى بوده و خريداران 
مى توانند در وقت مقرر در محل حضور يافته و در جلســه شــركت نمايند. در صورتى كه ملك باالتر از 
مبلغ مندرج در آگهى فروخته شــود از خريدار براســاس مبلغ پيشنهادى نســبت به وصول حق مزايده 
(مازاد مبلغ پايه ارزيابى) و ســاير هزينه هاى مربوطه قانونى و حقوق دولتى نقدا اقدام مى گردد و در 
صورت عدم شركت خريداران ملك به بستانكار واگذار و هزينه هاى قانونى اخذ و وصول خواهد شد. 
ضمنا شــركت در جلسه براى عموم آزاد اســت و چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد 
روز بعد از تعطيل جلســه مزايده در همان ســاعت و مكان تشكيل خواهد شــد. م الف/1277- تاريخ 

انتشار: 1393/07/09
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مهديشهر

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

آگهــى موضوع مــاده 3قانون و ماده 13آيين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ســاختمان هاى فاقد سند رســمى برابر راى شــماره 139360306001000485 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك زبرخان  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى     پرونده كالسه  1392114406001000124  
آقاى / خانم زكيه قدميارى فرزند احمد   بشــماره شناســنامه9 صادره از زبرخان  در يك باب منزل به 
مســاحت 252/96 متــر مربع در پالك 36 اصلى  بخش 4زبرخــان  واقع در اراضى برج از محل مالكيت 
خود متقاضى  محرز گرديده است .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى 
ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض �دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. م الف: 124تاريخ انتشار نوبت اول:1393/7/09 .تاريخ انتشار نوبت دوم :1393/7/24
 رئيس ثبت اسنادوامالك 

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (ملك)
به موجب پرونده اجرائيه كالســه 9100057 له بانك مسكن شعبه مهديشهر به نشانى مهديشهر 
خ امام عليه ســيدمينا سيدعليان فرزند سيد احمد به شماره ملى 5300047351 به نشانى مهديشهر 
خ امــام زيــارت كوچه معراج 2 منزل شــخصى به عنوان بدهكار و راهن به موجب ســند رهنى شــماره 
3817 تنظيمى دفترخانه يك مهديشهر ملك شماره ثبتى پالك 2388/8 بخش سه مهديشهر به مالكيت 
ســيدمينا ســيدعليان با واليت قهرى پدرش سيد احمد ســيدعليان آدرس مهديشهر خ امام جنب مزار 
نبش كوچه معراج 2 طبقه فوقانى عسل فروشى شبانى- كدپستى 3561833347 كه سند مالكيت آن 
ذيل ثبت 13306 دفتر جلد 92 صفحه 169 با حدود و مشخصات شماال به طول 4/50 متر ديواريست 
به قطعه اول تفكيكى و شــرقا به طول 12/25 متر پنجره و ديواريســت به فضاى خيابان مهديشــهر- 
شــهميرزاد و جنوبا به طول 6/30 متر ديواريســت به كوچه شــش مترى دوم كه غربى اســت به طول 
3/90 متر ديواريست به راه پله مشاعى و سوم كه جنوبى است به طول 2/25 متر درب و ديواريست 
به راه پله مشــاعى و غربا به طول 7/65 متر ديوار به ديوار پالك 2389 صادر گرديده اســت كه برابر 
نظريــه كارشــناس به صورت آپارتمان مســكونى به مســاحت 73/41 مترمربع واقــع در طبقه دوم در 
عرصه پالك مذكور كه يك ســاختمان ســه طبقه با اســكلت بتن آرمه و ســقف تيرچه بلوك ساخته شده 
اســت، ســه واحد تجارى و دو واحد مســكونى ساخته شده اســت كه ورودى تجارى ها از خيابان امام و 
ورودى مســكونى از كوچه صورت مى گيرد. واحد بدون پاركينگ و انبارى بوده و شــامل هال و پذيرائى 
و يك خواب با كمد ديوارى و آشــپزخانه و ســرويس بهداشتى است كف اتاق و هال سراميك و ديوارها 
ســفيدكارى مى باشــد و پنجره ها فلزى و دربها چوبى با رنگ پلى اســتر بوده و آشــپزخانه و ســرويس 
هاى بهداشــتى داراى كف ســراميك و ديوارهاى آن تا ســقف كاشــيكارى شده اســت. و داراى كابينت 
و آبگرمكن ديوارى و گرمايش بخارى و ســرمايش كولر مى باشــد. و داراى انشــعابات آب و برق و گاز 
شــهرى مى باشــد. و باقيمانده عمر مفيد آن 25 ســال مى باشــد. كه در قبال مبلغ 354/723/759 
ريــال اصــل و تاخير تاديه تا مورخــه 1391/09/07 و از اين تاريخ به بعد 17 درصد تا زمان تســويه 
كامل به جمع بدهى اضافه مى گردد. در رهن بانك مســكن مهديشــهر قرار گرفته و طبق نامه شــماره 
1557/178 مورخــه 1393/02/14 بســتانكار اعالم نموده كه بدهكار بــه تعهدات خود عمل ننموده 
اســت و تقاضاى مزايده ملك مورد رهن را دارد كه به شــرح گزارش دفتر بازداشــتى مى باشد و ملك 
فوق پس از ارجاع به كارشــناس رسمى دادگسترى ارزيابى گرديد و مزايده از مبلغ 380/000/000 
ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد. ضمنا در روز مزايده نيم عشر اجرائى و 
حق مزايده و ساير هزينه هاى مربوطه طبق ماده 40 آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمى الزم االجرا نقدا 
وصول و همچنين بدهى هاى مالياتى و حق انشعاب آب و برق و كليه بدهى هاى ملك فوق به دولت كه 
مشــخص نبوده بر عهده برنده مزايده اســت. مزايده در روز سه شنبه مورخ 1393/07/29 از ساعت 
9 الى 12 ظهر در محل اجراى ثبت مهديشــهر به نشــانى خ ملت اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان 
شــعبه اجراء برگزار مى گردد. فروش نقدى بــوده و خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل حضور 
يافته و در جلســه شــركت نمايند. در صورتى كه ملك باالتر از مبلغ مندرج در آگهى فروخته شــود از 
خريدار براســاس مبلغ پيشنهادى نسبت به وصول حق مزايده (مازاد مبلغ پايه ارزيابى) و ساير هزينه 
هــاى مربوطــه قانونى و حقوق دولتى نقدا اقدام مى گردد و در صورت عدم شــركت خريداران ملك به 
بســتانكار واگذار و هزينه هاى قانونى اخذ و وصول خواهد شد. ضما شركت در جلسه براى عموم آزاد 
است و چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان 

ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. م الف/1279- تاريخ انتشار: 1393/07/09
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مهديشهر

آگهى مزايده پرونده اجرايى كالسه 9200767 و 9200765
بــه شــرح پرونده هاى اجرائــى كالســه 9200765 و 9200767 اتحاديه تعاونى هاى روســتائى 
استان كرمانشاه به استناد اسناد شماره 247169 و 227394 و 256761 تنظيمى دفتر اسناد رسمى 
شــماره يك كرمانشــاه به بانك كشاورزى شــعبه كرمانشــاه و صندوق دولت بدهكار مى باشد و در ازاء 
دين ششــدانگ پــالك هاى ثبتى 1) 5995 فرعــى از 472 فرعى از 2 فرعــى از 94- اصلى بخش يك 
حومــه كرمانشــاه 2) باقيمانده 472 فرعــى از 2 فرعى از 94- اصلى بخش يك حومه كرمانشــاه ملكى 
اتحاديه شــركت تعاونى هاى روستائى استان كرمانشــاه به آدرس 22 بهمن خيابان 17 شهريور خيابان 
گلســرخ مجتمع ســهند پالك 40 را در رهن و وثيقه نهاده است و طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى 
كرمانشــاه به ترتيب مبالغ 1) 1/200/000/000ريــال 2) 16/025/000/000 ريال ارزيابى و در 
روز چهارشــنبه 93/07/30 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل اجراى ثبت كرمانشاه واقع در بلوار 
بنــت الهدى از طريق مزايده حضورى به فروش مى رســد. فروش نقدى اســت و مزايــده از مبلغ پايه 
ارزيابى شــده شــروع و به كســى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايد واگذار خواهد شــد طالبين مى 
توانند در روز و ســاعت مقرر در جلســه مزايده شــركت نمايند ضمنا بدهى هاى مربــوط به آب، برق و 
گاز اعم از حق انشــعاب و اشــتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره كه 
رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشــده به عهده برنده مزايده اســت و تنظيم ســند انتقال موكول 
بــه ارائه مفاصاحســاب هاى دارايى و شــهردارى و... خواهد بــود مورد مزايده با توجه بــه نامه وارده 
شــماره 45003831 مورخ 1393/07/06 بســتانكار بيمه نمى باشــد و طبق ماده 40- اصالحى آيين 
نامه اجراء مفاد اســناد رسمى الزم االجراء هزينه بازداشت و حفاظت و 5درصد اجرايى و حق مزايده به 
عهــده متعهد اســت و در هر مورد كه نتوان اين هزينه هــا را از متعهد وصول كرد متعهد له بايد آن را 
پرداخــت و پــس از فروش مال و يا وصول طلب به موجب همــان اجرائيه وصول و به متعهدله پرداخت 
مــى شــود و به اســتناد ماده 126 اصالحــى آيين نامه اجــراء در صورتى كه ملك مورد رهن در جلســه 
مزايــده خريــدارى پيدا نكند ملك مذكور با دريافت 5درصد اجرايى و حق حراج به مبلغى كه مزايده از 
آن شــروع مى شــود پس از دريافت مابه التفاوت قيمت به بســتانكار واگذار خواهد شد مورد مزايده 
عبارتند اســت از اول پالك باقيمانده 472 فرعى از 2 فرعى از 94- اصلى بخش يك حومه كرمانشــاه 
مورد ثبت 32380 صفحه 295 دفتر 1/157 محدود به شماال به طول 11/85 متر در و ديوار به پياده 
رو خيابان 25 مترى شــرقا در ســه قســمت اول به طول 10 متر ديوار به ديوار آپارتمان شمال شرقى 
دوم به طول 5/90 متر ســوم به طول 4/90 متر ديوار به ديوار راه پله مشــترك جنوبا به طول 5/95 
متر ديوار به ديوار انباريهاى واحد مسكونى غربا به طول 11/90 متر ديوار به ديوار پالك 471فرعى، 
طبق گزارش كارشــناس رسمى دادگسترى وارده به شــماره 45006936 مورخ 1392/10/07 پالك 
فوق داراى حدودا بيش از 9 ســال قدمت بوده و در طبقه همكف مجتمع ســهند قرار گرفته است طبق 
اعالم بســتانكار ملك بيمه نمى باشــد دوم ششــدانگ پالك 5995 فرعى از 472 فرعى از 2 فرعى از 
94- اصلــى بخش يك حومه كرمانشــاه ذيل ثبــت 87574 صفحه 406 دفتــر 1/441 با حدود اربعه 
شــماال بــه طول 6 متر ديوار به ديوار واحد تجارى شــرقا در پنج قســمت اول به طــول 1/50 متر دوم 
بــه طول 1/20 متر ديوار و پنجره به نورگير مشــترك ســوم به طول 1/20متــر در و ديوار به راه پله 
مشــترك چهارم به طول 1/20 متر پنجم به طول 8/50 متر ديوار اشــتراكى با آپارتمان وســط جنوبا به 
طــول شــش متر ديوار و پنجره به فضاى حياط مشــترك غربا به طول 10/87 متــر ديوار به ديوار پالك 
471 فرعى كف و ســقف مشــاع و مشترك اســت پالك فوق داراى حدودا بيش از 9 سال قدمت بوده و 
طبق اعالم بستانكار ملك بيمه نمى باشد چنانچه تاريخ مزايده مصادف با تعطيلى غيرمترقبه گردد اولين 
روز كارى بعد از تعطيالت مزايده در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد. تاريخ انتشار آگهى مزايده: 

چهارشنبه 1393/07/09
اداره ثبت اسناد كرمانشاه 

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه)
به موجب پرونده اجرائى كالســه 9200211 مقدار دو دانگ و پانصد و هشــتاد و شــش هزارم 
دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 1092 مترمربع به پالك شماره 238 فرعى از 60 
اصلى مذكور واقع در اوره حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود: حدود زمين: شماال به طول 17/50 متر 
بــه ديوار پالك 240 فرعى شــرقا به طول 46/20 متر به پــالك 239 فرعى جنوبا به طول 25/20 متر 
به پالك 205 فرعى غربا به طول 64 متر فنس اســت به جاده اصلى كه ذيل ثبت 112968 و 15448 
صفحات 226 و 547 دفتر امالك جلد 618 و 121 به نام آقاى حســن شــمس ثبت و صادر و تســليم 
گرديده اســت و به موجب قرارداد داخلى 2366 و 2215 بانك كشــاورزى شعبه ورامين در قبال مبلغ 
456/686/055 ريال در رديف 2789 مورخه 1392/11/26 اصل و مازاد پالك بازداشت مى باشد 
كه به علت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت شــماره 9200211 شــده است و برابر نظريه 
مورخ 1393/02/17 كارشــناس رســمى دادگســترى توصيف اجمالى مورد بازداشت عبارت است از: 
ملك فوق واقع اســت در دماوند- قريه اوره و مورد ارزيابى در زمان بازديد به صورت قطعه باغى بود 
بــدون بنــا داراى يك حلقه چاه آب و برق تك فاز و تعدادى درخت از انواع گردو، آلو، گيالس، و بادام و 
تعدادى درخت غيرمثمر بود و صنوبر در ضلع غربى ملك. آبيارى به صورت سنتى و از حق آبه استفاده 
مى نمايد راه دسترســى زمين در حال حاضر از كوچه باغ باريك اســت و ماشــين رو نميباشد و به مبلغ 
2/534/000/000ريال (دو ميليارد و پانصد و ســى و چهار ميليون ريال) ارزيابى شــده است و جهت 
وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالســه فوق الذكر در روز يكشــنبه مورخ 1393/07/27 از ساعت 9 
الى 12 ظهر در اداره ثبت اســناد و امالك دماوند (واحد اجراء) از طريق مزايده حضورى به فروش مى 
رســد و مزايده از مبلغ 2/534/000/000 ريال (دو ميليارد و پانصد و ســى و چهار ريال) شروع و به 
باالترين قيمت كه خريدار داشــته باشــد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد 
است و فروش كال نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل 
جلســه مزايده در همان ســاعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران مى توانند جهت شركت 
در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك رمزدار به مبلغ پايه در جلسه مزايده به نشانى فوق شركت نمايند 
ضمنا بدهى هاى مربوط به آب، برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى 
و عــوارض شــهردارى و غيره كه رقــم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشــده به عهــده برنده مزايده 
اســت و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصاحساب هاى دارايى و شهردارى و غيره خواهد بود. م 

الف/1908- تاريخ انتشار آگهى مزايده: 1393/07/09
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (مرحله دوم)
بــه موجب پرونده كالســه 920038/7ج اجرايى و رأى صادره از شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى 
كــرج له آقاى سيديوســف واقفى عليه آقــاى محمدحاجى جعفرى محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 
مبلغ 261/085/000 ريال در حق محكوم له و مبلغ 13/054/000ريال نيم عشر دولتى با توجه به 
اينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــده و در مهلت مقرر نســبت به اجراى حكم اقدام ننموده اســت 
بنا به درخواســت محكوم له و به منظور اســتيفاى محكوم به و هزينه اجرايى متعلق به نامبرده از سوى 
اين اجراء توقيف و توسط كارشناس رسمى دادگسترى كرج به شرح زير توصيف و ارزيابى شده و مقرر 
گرديده كه مورخ 93/7/23 از ساعت 10 الى 11 در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى كرج از طريق 
مزايده به فروش برســد مزايده از قيمت 240/000/000ريال با نظريه كارشناسى شروع مى شود و 
به هر شــخص حقيقى و حقوقى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه 
مزايده فى المجلس به صورت وجه نقد يا چك بانكى تضمينى (بانك ملى) از خريدار اخذ و الباقى ظرف 
يــك مــاه از وى وصول و پس از انجام مراحل قانونى و صدور حكم تمليــك مورد مزايده به نام خريدار 
منتقــل خواهــد در صورتى كه در مهلت مقــرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد ســپرده وى پس 
ازكسر هزينه هاى مزايده به نفع دولت ضبط  مزايده تجديد مى گردد. كليه هزينه هاى نقل و انتقال به 
عهده محكوم عليه است كه از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفين مى توانند ظرف مدت يك هفته 
از تاريخ مزايده نســبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگى به  اعتراض 
از ســوى دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شــد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مى 
تواننــد ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطالع ايــن اجراء از مال مورد مزايده بازديد نمايد. آدرس محل 
انجــام مزايده: كرج، بلوار مالصدرا، روبروى پارك نبوت، ســاختمان شــماره 2 دادگاه هاى حقوقى طبقه 
اول- اموال مورد مزايده و بهاى آن طبق نظر كارشناســى بدين شــرح اســت: الف- يك دستگاه خودرو 
به شــماره انتظامى ايران21- 856و22 مســتقر در پاركينگ رســالت كرج 1) مشخصات فنى اتومبيل: 
وانت مســقف تويوتا، تيپ هايس hice- مدل 1978 ميالدى، رنگ ســبز روغنى، ظرفيت يك تن، چهار 
ســيلندر، بنزينى، دو محور و چهار چرخ، شــماره پالك انتظامى جلو و عقب ايران21- 856و22، شــماره 
موتور 1759244، شــماره شاسى 00V-015800 مى باشد، داراى vin، مشخصات فنى اين اتومبيل 
فابريكى است. الزم به ذكر است شماره موتور اين خودرو در كارت و سند اتومبيل كه در اختيار مالك 
اســت 1759224 مى باشــد. در صورت نياز مالك مى تواند به شــماره گذارى مراجعه نمايد كه مجددا 
كاردكس و برگ ســبز گمركى اين وانت مســقف بازديد و بررسى گردد. 2) وضعيت و قيمت: اين وانت 
مســقف كاركرده و فرسوده است عمر مفيد آن سپرى شده اتاق و موتور و الستيك ها و ساير تجهيزات 
مســتعمل و نسبتا ســالم مى باشد. با عنايت به وضعيت اين وسيله نقليه قيمت فعلى اين وانت مسقف 
در بــازار آزاد و معامالت اتومبيل حدودا مبلغ هفت ميليون تومان برابر با 70/000/000ريال برآورد 
و اعــالم مــى گردد. ب-1) دو تخته فرش 12 مترى دســت بافت طرح لچك ترنــج بافت يزد زمينه الكى 
كاركرده از جنس پشم جمعا به مبلغ 48/000/000ريال 2) دو تخته فرش دست بافت 12 مترى بافت 
اردكان يــزد جنس كرك زمينــه الكى طرح لچك ترنج جمعا به قيمــت 40/000/000ريال 3) يك تخته 
فرش دســت بافت 12 مترى بافت كاشمر زمينه سرمه اى طرح لچك ترنج 14/000/000 ريال معادل 
چهارده ميليون ريال 4) يك تخته فرش دســت بافت 12 مترى بافت كاشــان زمينه سرمه اى طرح لچك 
ترنــج 18/000/000ريــال معادل هجده ميليون ريال 5) دو تخته فرش دســت بافت 12 مترى بافت 
تبريز افشــان يكى الكى رنگ و يكى كرم رنگ كاركرده جمعا 20/000/000ريال معادل بيست ميليون 
ريــال 6- چهار تخته فرش دســت بافت 12 مترى مشــهد كاركــرده زمينه الكــى 30/000/000ريال 
معادل ســى ميليــون ريال- نتيجه: جمع كل ارزش فرشــها به شــرح بند فــوق 170/000/000ريال 
معادل يكصد و هفتاد ميليون ريال معادل هفده ميليون تومان برآورد مى گردد. ارزش كل اقالم مبلغ 

240/000/000ريال جهت پايه مزايده اعالم مى گردد. م الف/12008
 دادورز شعبه هفتم دادگاه حقوقى كرج

متن آگهى
در اجــراى مــاده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امــور كيفرى مصوب 
78/6/26 به آقاى على قنبرى متهم پرونده كالســه 920672 دائر بر جعل و اســتفاده از سند مجعول 
تحت تعقيب اين دادگاه مى باشد لذا به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 93/8/28 
راس ســاعت 10/30 صبح با در دســت داشتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه 

معرفى نمايد در صورت عدم حضور مطابق مقررات دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/2023
مدير دفتر شعبه 110 محاكم جزايى شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
در اجــراى مــاده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امــور كيفرى مصوب 
78/6/26 به آقاى محمد بدينه متهم پرونده كالســه 930535 دائر بر ايراد صدمه بدنى عمدى تحت 
تعقيب اين دادگاه مى باشد لذا به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 93/8/28 راس 
ساعت 10 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/2016
مدير دفتر شعبه 110 محاكم جزايى شهرستان كرمانشاه

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

آگهى موضوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان 
هاى فاقد ســند رســمى برابر راى شــماره 139360306004003761 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد 
ناحيه دو   تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى      خانم زهرا جهانى بازه  فرزندولى محمد    بشماره شناسنامه8 
صادره ازمشــهد    در يك باب خانه به مســاحت 94/16 متر مربع قســمتى از پالك 29614 فرعى از 175 
اصلــى مفروز و مجزى شــده از پــالك 14،13 فرعى از 175 اصلــى بخش 10 واقع در اراضى قاســم آباد 
خريدارى از مالك رســمى آقاى عباس على جعفرى ازغندى محرز گرديده اســت... لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض �دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول:1393/7/09 .تاريخ انتشار نوبت دوم :1393/7/24
محمد اسماعيل ذاكرى:رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه 2مشهد 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضوع مــاده 3قانون و ماده 13آيين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ســاختمان هاى فاقد سند رســمى برابر راى شــماره 139360306022000894 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك  فريمان  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســين فرخنده     فرزند  حســن  بشــماره 
شناســنامه 403 صادره از فريمان  در يك باب دامدارى  به مساحت 13480/94 متر مربع پالك 202 
اصلى واقع در بخش 13 از محل مالكيت مشــاعى متقاضى   محرز گرديده اســت .. لذا به منظور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
�دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف:  150تاريخ انتشار نوبت اول: 

93/5/26.تاريخ انتشار نوبت دوم :93/7/9
غالمرضا ميرزايى – رئيس ثبت اسناد و امالك فريمان

دادنامه
پرونده كالســه 9209988321000486 شعبه 101 دادگاه عمومى جزايى شهرستان كرمانشاه 
دادنامه شــماره 9309978312400436- شــكات: 1- آقاى بهرام الهى دولت با وكالت آقاى رامين 
على نوريان به نشــانى كرمانشاه- كوچه ثبت روبروى دادسرا 2- نماينده دادستان به نشانى كرمانشاه 
كوچه ثبت دادســراى عمومى و انقالب- متهم: آقاى كيومرث حيدرى لعل آبادى به نشانى مجهول المكان 
– اتهــام ها: 1- تصــرف عدوانى 2- ممانعت از حق 3- تخريب (رأى دادگاه) در كيفرخواســت شــماره 
9310438315101133 دادســراى شهرســتان كرمانشــاه بــراى كيومرث حيدرى بــه اتهام تصرف 
عدوانى تقاضاى مجازات شــده است، دادگاه با توجه به تحقيقات مرجع انتظامى و دادسرا و عدم حضور 
متهم در جلسه دادگاه (براى دفاع از خود در قبال اتهام مطروحه) بزهكارى وى را احراز كرد و به استناد 
ماده 690 قانون مجازات اســالمى 1375 وى را به تحمل يك ســال حبس محكوم كرد دادگاه به تجويز 
قسمت اخير اين ماده حكم به رفع تصرف از ملك مورد تصرف صادر مى كند رأى صادره غيابى است و 
ظرف ده روز از ابالغ به محكوم عليه قابل واخواهى در اين شعبه دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بيست 

روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه است.
رئيس شعبه 101 دادگاه عمومى جزايى كرمانشاه

دادنامه
تاريخ: 93/2/28- شماره پرونده: 1064/5/93- شماره دادنامه: 606-93- 93/6/4- حوزه 
رسيدگى كننده: قاضى شوراى حل اختالف حوزه پنج شهرستان شهريار- خواهان: جاويد رحيمى فرزند 
احمد شــهريار صباشــهر خ 28 مترى مطهرى نيايش 5 پــالك 15- خوانده: رضا بروجــردى فرزند داود 
شــهريار شــاهد شهر خ كشــورى ســاختمان آريا طبقه 2 واحد 5- خواســته: فك پالك و استرداد پالك 
اتومبيل به شماره انتظامى 199د99- ايران21 خودروى بنز- گردشكار: خواهان دادخواستى به شرح 
فوق تقديم شــورا نموده كه پس از ثبت و جرى تشــريفات قانونى مقرر و وصول نظريه شــورا/ جلسه 
فوق العــاده اى بــه تصــدى اينجانب قاضى شــورا برگزار و پرونــده از حوزه تحت نظر اســت كه پس از 
بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور نظريه مى 
نمايــد. (رأى قاضى شــورا) در خصــوص دعوى آقاى جاويد رحيمــى به طرفيت آقاى رضــا بروجردى به 
خواسته: فك و توقيف پالك خودرو بدين شرح كه خواهان اظهار داشته برابر قرارداد مبايعه نامه عادى 
اقدام به واگذارى يك دســتگاه خودرو بنز به خوانده نموده ام كه در اين رابطه على رغم تعهد خوانده 
نســبت بــه تحويل و فك پالك به مركــز تعويض پالك پليس راهور مراجعه ننمــوده و در اثر ارتكاب به 
جرائم راهنمايى و رانندگى منجر به درج نمره منفى در سوابق گواهينامه اينجانب گرديده است، حسب 
اســتعالم اخذ شــده از پليس راهوار به شــماره 199د99- ايران21 مالكيت خواهان نســبت به پالك 
مذكور مســتقر مى باشــد و خوانده عليرغم استحضار از ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نيافته و 
اليحه اى نيز ارســال ننموده، لذا قاضى شــورا خواسته خواهان را با عنايت به مطالب معنونه فوق الذكر 
و دالئل و مســتندات ارائه شده، محرز و وارد تشخيص داده و مستندا به مواد 1 و 2 قانون مسئوليت 
مدنى و ماده 198 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به توقيف پالك شماره انتظامى 199د99- ايران21 
و فك در مركز مجاز پليس راهور را صادر و اعالم مى نمايد رأى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين حوزه و مدت بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم عمومى 

دادگسترى شهرستان شهريار مى باشد. م الف/3417
 قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم ثريا قيرى با وكالت بهزاد ميرزائى به شــماره شناســنامه 11274 به شــرح دادخواســت به 
كالســه 992/93 از اين شــورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
على محمد قيرى بشناسنامه 899 در تاريخ 75/1/18 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- سياوش قنبرى فرزند على محمد ش ش 65 فرزند متوفى 
2- اميــر قنبــرى فرزند على محمد ش ش 2567 فرزند متوفى 3- محمــد قيرى فرزند على محمد ش 
ش 1410 فرزند متوفى 4- محمدحسين قنبرى فرزند على محمد ش ش 500 فرزند متوفى 5- زهرا 
قيــرى فرزند علــى محمد ش ش 11272 فرزند متوفــى 6- آرزو كريمى ارشــد فرزند على محمد ش 
ش 11273 فرزنــد متوفــى 7- ثريا قيرى فرزنــد على محمد ش ش 11274 فرزنــد متوفى، اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهي ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف كرمانشاه 

متن آگهى
در خصــوص اتهــام اميــن صادقــى فرزند محمدعلــى به اتهــام خيانــت در امانت نســبت به يك 
دســتگاه خــودرو تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 
108 دادگاه عمومى جزائى شهرســتان كرمانشــاه واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 
9209988323100771 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1393/08/21 و ساعت 09:00 تعيين 
شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى ميشــود تا خوانده پس از نشــر 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/2026
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

آگهى مزايده نوبت اول
اجراى احكام شعبه چهارم دادگاه عمومى كاشان با توجه به اجرائيه صادره از شعبه چهارم حقوقى 
عليه نصراله مقامى- معرفى مال از ســوى شــخص ثالث عباس مقامى راد مبلغ 165/000/000ريال 
بابت اصل خواســته و مبلــغ 3/250/000ريال بابت هزينه دادرســى و مبلغ....ريال بابت حق الوكاله 
وكيل و مبلغ .........ريال بابت هزينه كارشناسى و مبلغ ......... ريال اجراى حكم براساس شاخص بهاى 
كاال و خدمات اعالمى از بانك مركزى و مبلغ ........ريال بابت نيم عشــر دولتى مقدارى از اموال شــخص 
ثالث شــامل: سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعيان يك باب خانه به مساحت 135/70 مترمربع 
به شماره 18467 فرعى مفروز و مجزى شده از 15 اصلى بخش 2 كاشان ملكى آقاى عباس مقامى راد 
واقع در كاشــان فــاز /2 ناجى آباد خيابان پاســگاه (بلوار كاج) جاده گاز توقيف پس از جرى تشــريفات 
قانونى و اينكه /كارشناســان رسمى/ منتخب دادگسترى پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابى 
نموده در تاريخ 1393/8/7 از ســاعت 11-10 به مزايده مى گذارد. به هر كس و كســانى كه از مبلغ 
كارشناســى شده ذيل الذكر شــروع واالترين مبلغ را پيشــنهاد نمايد اموال به او فروخته خواهد شد. 
خريــدار مى بايســت ده درصد از ارزش كل اموال را فى المجلــس توديع نمايد و مابقى را ظرف مهلتى 
كه از سوى مسئولين و متصديان اجراى احكام تعيين و حداكثر آن از يك ماه تجاوز نمى كند مى بايست 
پرداخت نمايد. چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شــده نســبت به پرداخت مابقى بهاء اقدام ننمايد 
ســپرده او پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تمديد خواهد گرديد. كســانى كه 
مايلند اموال را مالحظه و بازديد نمايند مى توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به اجراى احكام شــعبه 
چهارم حقوقى دادگسترى كاشان مراجعه نمايند كه طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى كاشان حدود 
و مشــخصات 6 دانگ اين پالك شــماال درب و ديوار به طول 6/50 متر به كوچه، شــرقا ديواريســت به 
طول 23/50متر به حصار و طويله شــماره باقيمانده 15 فرعى، جنوبا درب و ديوار به طول 8/15 متر 
به جاده. غربا ديواريست به طول 18/50متر به شماره باقيمانده فرعى مى باشد. در حال حاضر كاربرى 
اين پالك مســكونى اســت و وضعيت موجود آن داراى 135/70 مترمربع عرصه، 211 متر مربع اعيان 
شامل 90 مترمربع همكف به صورت تمام كار 90 مترمربع زيرزمين در حد سفت كارى و 310 مترمربع 
فضاى پاركينگ با ديواره آجرى مسطح و سقف تيرچه، داراى نماى آجرى در سمت حياط و (حياط موزائيك 
فــرش و بدون نمــاكارى) فاقد امتياز آب و داراى امتيــازات برق، گاز و تلفن مى باشــد. لهذا با عنايت 
به موار مطروحه صدراالشــاره ارزش ششــدانگ موجود اين ملك به ميزان 1/649/850/000 ريال 
(يك ميليارد و ششــصد و چهل و نه ميليون و هشــتصد و پنجاه هزار ريال) و ارزش سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ آن به ميزان 824/925/000 (هشــتصد و بيســت و چهار ميليون و نهصد و بيست و پنج 

هزار ريال) برآورد مى گردد. م الف/1030
اجراى احكام شعبه چهارم حقوقى دادگسترى كاشان

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى ماده 180 قانون آيين دادرســى كيفــرى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور كيفرى 
مصوب 78/6/28 آقاى منوچهر ابراهيمى فرزند اسماعيل در پرونده كالسه 9309988320000064 
به اتهام مباشــرت در فروش 996 گرم و 50 ســانت ترياك تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در 
وقت رســيدگى به تاريخ 1393/9/4 ســاعت 9 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را 
در موعــد مقــرر به دادگاه معرفى نمايــد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخــاذ تصميم مى نمايد. م 

الف/2022
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمى كرمانشاه

آگهى حصر وراثت 
آقاى/ خانم فاطمه كوچك داراى شناســنامه شــماره 5 به شــرح دادخواســت به كالسه 930207 
از ايــن دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده وچنين توضيح داده كه شــادروان محمد خدرى 
بــه شناســنامه 171 در تاريخ 93/5/30در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- فاطمه كوچك فرزند بديل شــماره شناســنامه 5 متولد 1341 همســر 
متوفى2- عليرضا خدرى فرزند محمد خدرى شــماره شناســنامه 79 متولد 1362 پسر متوفى 3-زهرا 
خدرى فرزند محمد خدرى شــماره شناسنامه 3456 متولد 1358 دخترمتوفى4-مرضيه خدرى فرزند 
محمد خدرى شــماره شناسنامه 4736 متولد 1359 دخترمتوفى5- صديقه خدرى فرزند محمد خدرى 
شماره شناسنامه 169 متولد 1364 دخترمتوفى6- سميه  خدرى فرزند محمد خدرى شماره شناسنامه 
736 متولد 1367 دخترمتوفى7- ســميرا  خدرى فرزند محمد خدرى شــماره كدملى 2110028327 
متولد 1368 دخترمتوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتى در خواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد. تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

مدت يك ماه به دادگاه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد .
 رئيس شعبه نوزدهم حقوقى شورا ى حل واختالف گرگان 

آگهى دادنامه 
پرونده كالســه 9209980059000513شــعبه 9دادگاه عمومى حقوقى گرگان  دادنامه شماره 
9209970059001447تاريــخ رســيدگى  92/11/19 ش بايگانــى: 640-92-9خواهان : تعاونى 
اعتبــار اميد جلين با وكالت خانم اشــرف خراســانى نشــانى گلســتان –گرگان –گــرگان خيابان وليعصر 
بين عدالت -24و26-ســاختمان مهاجر-ط 2-واحد 5خواندگان :آقاى عبداله شــكوهى نشــانى مجهول 
المكان 2-رحمن حزينى نشــانى مجهول المكان   خواســته: مطالبه وجه چك  (راى دادگاه )  در خصوص 
دعــوى تعاونى اعتباراميد جلين با وكالت خانم اشــرف خراســانى بطرفيت خوانــدگان :1- يدا...رضائى 
شيرازى و عبدا... شكوهى و رحمان حزينى و خانم زهرا كشيرى بخواسته مطالبه 360/000/000ريال 
و خســارات قانونى توجها بــه كپى مصدق چك به شــماره 1330/427436/57مورخ 92/07/4عهده 
بانــك ملــت و گواهى عدم پرداخت آن و عدم حضور خواندگان با وصف ابالغ قانونى اخطاريه در جلســه  
92/11/19و عــدم ارســال اليحــه و مصون مانــدن دعوى از هر گونــه تعرض لذا دادگاه مســتندا به 
مواد 198و519و522 قانون آئين دادرســى مدنى دعوى را مدلل تشــخيص خواندگان را به پرداخت 
وجــوه ذيل متضامنا در حــق خواهان محكوم مى نمايد . 1- مبلغ 360/000/000 ريال به عنوان اصل 
خواســته 2-مبلغ 7/600/000ريال به عنوان هزينه دادرســى 3-خســارت تاخيــر در تاديه از تاريخ 
92/7/4 تا وصول برابر شــاخص بانك مركزى 4- حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى در مرحله (مبلغ 
9/840/000 ريــال مرحله بــدوى) اين راى غيابى بوده وظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ دادنامه 
قابل وا خواهى در اين شــعبه و ســپس ظرف مدت 20 روز در مرجع محترم تجديد نظر استان گلستان 

قابل اعتراض مى باشد .
 رئيس شعبه نهم دادگاه عمومى( حقوقى) گرگان غالمرضا عسگرى

آگهى حصر وراثت 
آقــاى ابراهيم خمر فرزند محمد به شــرح در خواســتى كه به كالســه 930375 اين شــورا ثبت 
گرديــده در خواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه مرحــوم محمد خمر فرزند 
ابراهيــم به شــماره شناســنامه 692 صــادره از گــرگان در تاريــخ 1384/1/24 در اقامتــگاه دائمى 
خودشهرســتان گــرگان  بــدرود زندگى گفتــه وراث حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به  1-آقاى 
حســين خمر  فرزند محمد شــماره شناســنامه 351متولد 1348 پســر متوفى2- على اكبر خمر  فرزند 
محمد شــماره شناسنامه 2138 متولد 1356 پسر متوفى 3-عباس خمر فرزند محمد شماره شناسنامه 
1080 متولد 1357 پســرمتوفى4-ابراهيم خمر  فرزند محمد شــماره شناسنامه 1081 متولد 1358 
پســرمتوفى5- اسماعيل خمر فرزند محمد شماره شناسنامه 43 متولد 1362 پسرمتوفى-6على اصغر 
خمرفرزند محمد شــماره شناسنامه 16متولد 1364 پسرمتوفى7- ابوالفضل خمر فرزند محمد شماره 
شناسنامه 399 متولد 1366 پسرمتوفى 8- ابوالقاسم خمر فرزند محمد شماره شناسنامه 466 متولد 
1367 پســرمتوفى 9- محمدرضا خمر فرزند محمد شــماره شناســنامه 4990089952متولد 1372 
پســرمتوفى 10- خانم صديقه خمر  فرزند محمد شــماره شناسنامه 23357 متولد 1345دخترمتوفى 
11-خانم اشــرف خمر فرزند محمد شــماره شناسنامه 22352 متولد 1329  نسبت همسر متوفى و ال 
غيرك ،اينك  شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى در خواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد. تا 
هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت يك ماه 

به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد  واال گواهى صادر خواهد شد .
 شعبه 1شوراى حل اختالف گرگان.

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
ش بايگانــى :930832خواهــان جميلــه پيــرى بنيادفرزنــد شــيرعلى دادخواســتى بــه طرفيت 
خوانــده غالمرضــا ناروئى فرزند رســول به خواســته طالق به درخواســت زوجه تقديــم تقديم دادگاه 
هــاى عمومــى شهرســتان گرگان نمــوده كه جهت رســيدگى بــه شــعبه6 دادگاه خانواده گــرگان واقع 
در اســتان گلستان-شهرســتان گرگان-خيابــان  شــهيد بهشــتى –روبــروى مخابــرات - كدپســتى 
http://: 4913714955تلفن:01712222517الــى 20پورتال دادگســترى كل اســتان گلســتان:
dadgolestan.irارجاع وبه كالسه 9309980056500818شماره بايگانى 930832 ثبت گرديده كه 
وقت رســيدگى آن 1393/08/25و ســاعت 11:30  تعيين شده اســت .به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى  عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثير االنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده 
پــس از نشــر آگهى و اطالع از مفــاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
شعبه 6 دادگاه خانواده گرگان

آگهى مزايده 
نظربه اينكه در پرونده اجرايى كالســه 3/92/444 به موجــب دادنامه اداره كار و امور اجتماعى 
اســتان گلستان محكوم عليه شــركت روئين ســازه تهران به پرداخت مبلغ 24/663/696ريال بابت 
مطالبات در حق محكوم له آقاى عباســعلى خوجه محمودى و نيز پرداخت مبلغ 500/000ريال بابت نيم 
عشــر در حق دولت گرديده اســت لذا با عنايت به تقاضاى محكوم له مبنى بــر توقيف اموال لذا اموال 
بشــرح يك دستگاه كامپيوتر با كيس ،مانيتور و كيبورد ،يك دســتگاه يخچال پارس دو دستگاه كانكس 
و يك دســتگاه جوش برق به مالكيت شــركت موصــوف توقيف كه جمعا به مبلــغ 55/300/000ريال 
توســط كارشــناس مــورد ارزيابى قرار گفته اســت و پس از انجام تشــريفات قانونــى از طريق مزايده 
حضورى بفروش مى رســد طالبين خريد مى توانند در جلســه مزايده شــركت و پيشــنهاد خودرا ارائه 
و تســليم نماينــد .  (توصيــف اجمالى اموال براســاس مــاده 122قانون اجراى احــكام مدنى )  1-يك 
دســتگاه كامپيوترشــامل  كيس ،مانيتور و كيبوردبه مبلغ 12/000/000ريال 2- يك دستگاه يخچال 
پارســبه مبلغ 3/000/000ريال 3- دو دستگاه كانكس به ابعاد 6*2*2*به مبلغ 40/000/000ريال 
و 4- يك دســتگاه جوش برق300آمپر به مبلغ 1/300/000ريال جمعا به مبلغ 55/300/000ريال 
توســط كارشــناس مورد ارزيابى قرار گرفته اســت ضمنا دســتگاه هاى موصوف در محل شركت روئين 
ســازه تهران واقع در گرگان روستاى كريم آباد استاديوم ورزشــى شهداى گلستان نگهدارى و توقيف 
مى باشد.  (زمان و مكان مزايده ) 1-زمان مزايده :1393/07/27از ساعت 10الى 11صبح  2-مكان 
مزايده :دفتر شعبه 3 دادگاه حقوقى گرگان . (شرايط مزايده )  1-مزايده از مبلغى كه توسط كارشناس 
تعيين گرديده شــروع و برنده مزايده كســى اســت كه باالترين مبلغ را در جلســه مزايده قبول نمايد. 
2-برنده مزايده مى بايســت 10درصد مبلغ مورد پيشنهاد را نقدا بحساب سپرده دادگسترى توديع و 
مابقى آن راظرف يكماه از تاريخ اجراى مزايده بحســاب 2171294778000سپرده دادگسترى واريز 
و قبض آن را تســليم دفتر شــعبه نمايند . درغير اين صورت وفق ماده 129قانون اجراى احكام مدنى 
10ذرصذ ســپرده پس از كســر هزينه هاى اجرايــى بنفع دولت ضبط و آگهى مزايــده براى مرحله بعد 
تجديد خواهد شــد. 3-طالبين خريد مى توانند يك هفته قبل از اجراى مزايده با هماهنگى اين اجراى 
احكام از ملك توقيف شــده بازديد نمايند . 4-تحويل ملك پس از تائيد صحت مزايده از ناحيه دادگاه 
صادركننــده اجرائيــه خواهد بود. در صورت عدم تائيد صحت مزايده اين اجراء مســوليتى در رابطه با 
خريــد ار نــدارد و فقط مبلغ توديع شــده عودت خواهد شــد. 5- كليه هزينه هاى نقــل انتقال ملك /
زميــن اعــم از ماليات عــوارض و هزينه دفتر خانه و غيره بــر عهده برنده مزايده اســت .6-مزايده با 
حضور نماينده محترم دادســتان دادســراى عمومى و انقالب گرگان و نماينده اجراى احكام مدنى انجام 

خواهد شد 
 دفتر شعبه 3 اجراى احكام مدنى دادگاه حقوقى گرگان

آگهى حصر وراثت 
معظمه جمال ليوانى فرزند عيســى به شرح در خواستى كه به كالسه 930381-7 اين شورا ثبت 
گرديده در خواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه مرحوم عيسى جمال ليوانى 
فرزند عليجان به شــماره شناســنامه 29 صادره از كردكوى در تاريخ 1393/6/15در اقامتگاه دائمى 
خودشهرســتان گرگان  فــوت نموده وورثه/وراث حين الفــوت وى عبارتند از/عبارتســت از: 1- خانم 
معصومه جمال ليوانى فرزند صادق  شــماره شناســنامه 74متولد 1338/8/2نسبت همسر متوفى2- 
مهران جمال ليوانى  فرزند عيسى  شماره شناسنامه 7130 متولد 1366/5/19 پسر متوفى 3-معظمه 
جمال ليوانى  فرزند عيســى  شــماره شناســنامه 33 متولــد 1360/6/25دخترمتوفى4-مجتبى جمال 
ليوانى فرزند عيسى شماره شناسنامه 1069 متولد 1364/4/23 پسرمتوفى5- مرجانه جمال ليوانى  
فرزند عيســى شــماره شناســنامه 446متولد 1362/5/7 دخترمتوفى و ال غيرك ،اينك  شورا پس از 
انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد. تا هركسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا مراجعه و تقديم 

نمايد  واال گواهى صادر خواهد شد .
 شعبه هفتم شوراى حل اختالف گرگان.

آگهى ابالغ وقت دادرسى
به موجب پرونده كالســه 930508 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كردستان خانم ليال اكبرى 
به اتهام ســرقت يك دســتگاه گوشى تلفن همراه تحت تعقيب است ونامبرده در آدرس اعالمى شناخته 
نشــده اســت،بنابراين به اســتناد ماده 180 قانون آيين دادرسى كيفرى به مشــار اليه ابالغ مى گردد 
كه به منظور رســيدگى به اتهامات وارده در روز شــنبه مورخ 1393/9/1 ســاعت 10 صبح  در جلسه 
رســيدگى اين دادگاه حاضر شود.انتشار اين آگهى به منزله ابالغ وقت دادرسى محسوب مى گردد ودر 

صورت عدم حضور، دادگاه بصورت غيابى راى مقتضى را صادر خواهد نمود. م/الف :2580
مدير دفتر شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كردستان

آگهى دادنامه 
پرونده كالســه 9209980056300758 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى گرگان دادنامه شماره 
9309970056300770 ش پ :4/92/936ح خواهــان هــا:1- آقــاى نصرت الــه زاهدى با وكالت 
آقاى فرزين ســابقى به نشــانى گلســتان – آق قال – آق قال ســه راهى طعنه پاســاژ مختوم اســماعيلى 
2-آقــاى علــى اكبر عرب ديز يجــى 3- آقاى على زاهدى 4- آقاى محمد مهــدى عرب ديزيجى همگى به 
نشــانى گرگان انبار جهاد داخل شــهرك آبيــارى مجتمع الماس طبقه 3 پــالك 17 منزل آقاى زاهدى كد 
پســتى 4916754855 خواندگان :1-خديجه دســت آويز 2-كبرى دســت آويز 3-محمد تقى دست 
آويــز 4-على اكبر دســت آويز همگى بنشــانى مجهول المكان خواســته :اســترداد ثمــن معامله   (راى 
قاضــى شــورا ) دعوى آقايــان 1-على زاهــدى 2-نصرت اله زاهــدى 3- على اكبر عــرب ديز يجى4- 
محمــد مهــدى عرب بطرفيــت خانمها و آقايان 1-بشــير دســت آويــز 2-زبيده كمالى 3-محمد حســن 
4-معصومــه 5-فاطمــه 6-علــى اكبر7-محمد تقى 8-خديجه 9-كبرى شــهرت همگى دســت آويز در 
خواســت اســترداد مازاد ثمن دريافتى معادل مبلغ يــك ميليارد و يكصد نود ميليون ريال وخســارات 
دادرســى و تاخير مى باشــد خواهانها دعوى خــود را چنين توجيه نمودهاند چون براســاس مبايعه نامه 
مابين طرفين مقدار 85/809مترمربع از خواندگان خريدهاند و پس از بررســى مشــخص شــده است 
مســاحت زمين 744متر مربع است و مساحت 65/85متر مربع كسرى زمين است لذا چون با احتساب 
تخفيــف ثمــن 800مترمربع را پرداخت نمودهاند كســرى زميــن 56متر مربع محاســبه و بهاى هر متر 
مربع 2/125/000تومان جمعا 119/000/000تومان مى گرددلذا درخواســت محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ مذكور را كه مازاد بوده است دارند ،از خواندگان آقاى بشير دست آويز اعالم نموده اند 
اســت چنانچه كســرى زمين ثابت شود به سهم خود حاضراســت مبلغ دريافتى اضافه را مستردد نمايد 
و براســاس مبايعــه نامه طرفين توافــق نمودهاند كه كم يا زياد متراژزمين محاســبه و وجه پرداخت يا 
دريافت گردد.ســاير خواندگان حاضر نشــدهاند ايراد و دفاعى در قيال دعوى خواهان ها و مســتندات 
ابــرازى وى بــه عمل نياوردهاند دادگاه  جهت بررســى ادعاى خواهان موضوع رابه كارشــناس رســمى 
دادگسترى ارجاع و كارشناس مساحت  60/81متر مربع اعالم نموده است كه نظر كارشناس مصون از 
اعتراض طرفين باقى مانده و با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضيه مغايرتى ندارد بدين جهت خواهان 
ها محمول بر صحت تلقى مى گردد و در اين صورت براساس مواد 198و 515و 519و 522قانون آيين 
دادرســى مدنى خواندگان موصوف را به پرداخت مبلغ يك ميليارد و يكصد و نود ميليون ريال (معادل 
خواســته )در حق خواهانها محكوم مى نمايد و مســوليت خواندگان در پرداخت وجه نسبت مالكيت آنها 
در زمين موضوع معامله اســت و همچنين خواندگان موصوف را به پرداخت مبلغ 24/063/700ريال 
بابت هزينه دادرســى محكوم مى نمايد و خســارت ناشى از تغيير شــاخص اعالمى بهاى كاال ها و خدمات 
از تاريخ 92/10/24لغايت اجراى حكم براســاس شــاخص اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 
توسط اجراى احكام محاسبه و از محكوم عليه وصول و در حق محكوم لهم پرداخت مى گردد راى صادره 
در مورد خوانده رديف اول حضورى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه 
محترم تجديد نظر مركز استان گلستان مى باشد و نسبت به ساير خواندگان غيابى و ظرف مدت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه ســپس ظــرف 20روز قابل تجديد نظرخواهى در دادگاه 

محترم تجديد نظر مركز استان گلستان ميباشد.
 شعبه 4دادگاه عمومى حقوقى گرگان

        دادنامه
شــماره دادنامه: 9309978711600747 شــماره پرونده: 9209988713600970 شــماره 
بايگانى شعبه: 921039 شاكى: دادسراى عمومى وانقالب شهرستان سنندج به نشانى سنندج- ميدان 
بســيج- مجتمع قضايى شــهيد بهشتى متهم: آقاى مولود اسدى به نشانى سنندج خ كشاورز كوچه وكيل 
پ23 اتهام: غيبت زندانى پس از مرخصى. بتاريخ فوق در وقت احتياطى جلســه شــعبه يكصدوچهارم 
دادگاه عمومى جزائى شهرســتان ســنندج بتصدى امضاء كننده ذيل تشــكيل وپرونده كالسه فوق تحت 
نظــر قــرار دارد. دادگاه با عنايــت به محتويات پرونده، ختم رســيدگى را اعالم وبه شــرح آتى مبادرت 
بــه اصدار راى مى نمايد.  راى دادگاه  درپرونده فوق برابر كيفرخواســت صادره از دادســراى عمومى 
وانقالب شهرســتان سنندج به شــماره 2905948 وتاريخ 92/11/29 براى آقاى مولود اسدى فرزند 
محمد به اتهام غيبت از زندان از تاريخ 91/9/19 تقاضاى كيفر شده است. دادگاه با توجه به «گزارش 
زندان مركزى وقاضى اجراى احكام حقوقى شــوراى حل اختالف وعدم حضور يا دفاع كتبى متهم» وقوع 
بزه را محرز دانســته وبه استناد ماده 547 وتبصره ذيل آن از قانون مجازات اسالمى مصوب 75 متهم 
را به تحمل شش ماه حبس محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى، ظرف ده روز از تاريخ ابالغ واقعى قابل 
اعتــراض در ايــن دادگاه وپس از آن ظرف مهلت بيســت روز ديگر قابل تجديدنظــر خواهى در دادگاه 

تجديدنظر استان مى باشد. م/الف:2600
رئيس شعبه 104 دادگاه عمومى جزايى سنندج

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى محمدكريم كوشــا فرزند حاجى با تســليم يك برگ استشــهاديه مصدق شده مدعى است كه 
ســه فقره ســند مالكيت المثنى شش دانگ يك باب ساختمان مســكونى به مساحت 445/74 مترمربع 
پالك 37- اصلى ناحيه 14- گيالنغرب بخش شــش كرمانشــاه كه ذيل ثبــت هاى 10855- 10854- 
1062 صفحــات 142- 139- 253 دفاتــر جلد 69 و 5 ثبت شــده در تاريخ 90/06/28 به شــماره 
ســريال هاى 178461الف/89- 178450الف/89- 178462الف/89 به نام فائزه محمودى- جواد 
محمودى و ثوره محمودى همگى فرزند على اشرف صادر و تسليم گرديده و برابر اسناد قطعى 9268- 
9270- 9271 مــورخ 90/08/22 تنظيمى دفتر 146- كرمانشــاه به آقاى محمد كريم كوشــا انتقال 
قطعى گرديده، به علت ســهل انــگارى مفقود گرديده لذا مراتب طبق تبصره يــك ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت آگهى مى شود تا چنانچه شخصى مدعى انجام معامله و يا سند نزد خود باشد مراتب را ظرف 
مدت 10 روز پس از انتشــار آگهى به اين اداره اعالم و ارســال نمايد بديهى است پس از انقضاء مهلت 
مقرر نســبت به صدور ســند مالكيت المثنى اقدام خواهد شــد و ســند مالكيت اوليه باطل و از درجه 

اعتبار ساقط خواهد شد. 
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گيالنغرب

احضار متهم از طريق روزنامه
نظر به اينكه آقاى آرام امانى فرزند امير درپرونده كالســه 930563 از طرف اين داديارى تحت 
تعقيب اســت و ابالغ احضاريه بواســطه معلوم نبودن محل وى ممكن نگرديده. بدين وســيله در اجراى 
مــاده115 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب به نامبــرده ابالغ تاظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى 
درشــعبه نهم دادسراى عمومى وانقالب شهرستان سنندج جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود 
در صــورت عــدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشــار آگهــى اقدام قانونى معمول خواهد شــد. م/

الف:2601
داديار شعبه نهم دادسراى عمومى وانقالب سنندج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
به موجب پرونده كالسه 9120720 شعبه 103 جزايى سنندج آقاى فرزين مظفرى به اتهام حمل 
ونگهدارى مشــروبات الكلى تحت تعقيب مى باشد، مشــاراليه درآدرس اعالمى شناخته نشده است بنا 
عليهذا وبه اســتناد ماده 180 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب درامور كيفرى مصوب 
1378 به نامبرده ابالغ مى گردد كه به منظور رسيدگى به اتهام انتسابى روز دوشنبه مورخه 93/8/5 
راس ســاعت 10 صبح در جلســه دادگاه حضور يابد انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ وقت رســيدگى 
محســوب ودر صورت عــدم حضور وى دادگاه به صورت غيابى به صــدور راى مبادرت خواهد نمود. م/

الف:2581
مدير دفتر شعبه 103 دادگاه جزايى سنندج


