
11 چهارشنبه  17 مرداد 1397  شماره 4811  آگهی
آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 

فاقد سند رسمى
برابر راى شــماره 139760322003000731 مورخه 1397/4/3 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قادر بخش كردى ثمين فرزند شهرسان بشماره شناسنامه 221 صادره از زاهدان در 
يك باب خانه به مساحت 296/70 مترمربع قسمتى از پالك 143- اصلى قطعه 1 واقع در كوچه منشعبه از خيابان 
مراد ريگى خريدارى از مالك رسمى خانم كبرى مير جليلى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند 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 تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت 

اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/309
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شــماره 139760322003000604 مورخه 1397/3/8 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قادربخش كردى تمين فرزند شهرسان بشماره شناسنامه 221 صادره از زاهدان در 
يك باب خانه به مساحت 461 مترمربع قسمتى از پالك 142- اصلى قطعه 1 واقع در بخش 4 بلوچستان شهر خاش 
خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد حسين طاهرى ابرندآبادى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند 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 ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار 

نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/308
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شــماره 139760322003000701 مورخه 1397/4/2 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حميد شــه نوازى فرزند بلوچ بشماره شناسنامه 1745 صادره از خاش در يك باب 
خانه به مساحت 183/87 مترمربع قسمتى از پالك 695 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن حبش كوچه منشعبه از 
خيابان قدس بخش 2 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى رسول باشام آزادى محرز گرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 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 شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

1397/6/1- م الف/306
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 139760322003000869 مورخه 1397/4/20 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد امين دوستى فرزند شه نور بشماره شناسنامه 655 صادره از خاش در يك 
باب خانه به مساحت 242/47 مترمربع پالك 1 فرعى از 266- اصلى قطعه 1 واقع در كوچه بن بست منشعبه از 
كوچه آشتى كنان منشعبه از خيابان رودكى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى رضا ريگى 
محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 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 صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/250
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شــماره 139760322003000733 مورخه 1397/4/4 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالواحد كردى تمندانى فرزند شكراله بشماره شناسنامه 441 صادره از خاش در 
يك باب خانه به مساحت 285 مترمربع قسمتى از پالك 1942- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى جما آرامش بخش 4 
بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى جما آرامش محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند 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 ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار 

نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/257
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 139760322003000734 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى/ خانم عبدالواحد كردى تمندانى فرزند شــكراله بشــماره شناســنامه 441 صــادره از خاش در يك 
باب خانه به مســاحت 270 مترمربع قســمتى از پالك 1942- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى جما آرامش بخش 4 
بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى جما آرامش محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند 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 ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار 

نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/258
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقاى 
محمد عارف (نوره پور) فرزند فاضل بگ دائر بر متهم پرونده كالســه 970334 تحت تعقيب اين دادگاه مى باشــد 
لذا به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 97/7/8 راس ساعت 9 صبح با در دست داشتن شماره 
پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور مطابق مقررات دادگاه غيابا اتخاذ 

تصميم مى نمايد. م الف/662
 منشى شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

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

برابر راى شماره 139760322003000841 مورخه 1397/4/16 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد اسالم ريگى فرزند جمعه بشماره شناسنامه 3710043581 صادره از خاش 
در يك باب خانه به مســاحت 371 مترمربع قســمتى از پالك 688- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى نجف آباد كوچه 
منشعبه از جاده  آسفالته به طرف عباس آباد بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى خداداد 
كهرازهى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 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 صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/255
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 139760322003000800 مورخه 1397/4/12 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حامد شهنوازى نظرى فرزند امام بخش بشماره شناسنامه 3710073723 صادره 
از خاش در يك باب خانه به مساحت 127/35 مترمربع قسمتى از پالك 695- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن 
حبش كوچه منشعبه از خيابان جانباز بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى مصطفى يار احمد 
زهى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 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 صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/230
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شــماره 139760322003000713 مورخه 1397/4/3 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم  مهديم كرد فرزند حســين بشــماره شناســنامه 3107 صادره از خاش در يك باب 
خانه به مســاحت 284/48 مترمربع قســمتى از پالك 1942 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى جما آرامش خيابان 12 
مترى منشــعبه از بلوار مســعود هاشمزهى بخش 4 بلوچستان شهرســتان خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى جما 
آرامــش محــرز گرديده اســت لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 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 صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/240-  تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 

1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- 
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شــماره 13976032003000633 مورخه 1397/3/19 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مســلم رستمى فرزند احمد بشماره شناســنامه 4186 صادره از خاش در يك باب 
خانه به مساحت 317/88 مترمربع پالك 2866- اصلى قطعه 1 واقع در حاشيه خيابان بهشتى بعد از خيابان آزادى 
بخش 45 بلوچستان شهرستان خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى احمد رستمى محرز گرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

1397/6/1- م الف/242
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 139760322003000817 مورخه 1397/4/14 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد انور كردى كوشــه فرزند كينگى بشــماره شناسنامه 8 صادره از نوك آباد در 
يك باب مغازه به مســاحت 19/70 مترمربع قســمتى از پالك 317 فرعى از 683- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى 
اسماعيل آباد حاشيه خيابان امام خمينى بخش 4 بلوچستان شهرستان خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى باران مير 
بلوچزهى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 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 صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/241
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى تحديد حدود اختصاصى پالك 555/2 واقع در بندر ديلم بخش 7 بوشهر
نظر به اينكه هيات حل اختالف موضوع قانون ساماندهى مستقر در ثبت اسناد و امالك ديلم تصرفات مفروزى 
و مالكانه خانم نرگس جوزار فرزند رمضان نســبت به ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 71/35 مترمربع واقع 
در بندر ديلم (خيابان ســاحلى جنب خانه عيســى گله گير) تحت پالك 555/2 برابر راى شماره 980 را از اين اداره 
درخواســت نموده آگهى موضوع قانون ساماندهى آن صحيحا منتشــر گرديده چون نسبت به پالك موصوف تحديد 
حدود بعمل نيامده است لذا آگهى تحديد حدود اختصاصى آن بنا به درخواست مالك به استناد مواد 15 و 14 قانون 
ثبت و تبصره هاى 4 و 5 مواد 1و2و3 قانون اصالح و حذف موادى از قانون ثبت منتشر و به اطالع مجاورين و صاحبان 
حقوق ارتفاقى مى رساند كه عمليات تحديد حدود آن راس ساعت 9 صبح روز 1397/7/3 در محل شروع به عمل 
خواهد آمد مهلت اعتراض نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى طبق ماده 25 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديد حدود به مدت 30 روز پذيرفته خواهد شد معترضين نسبت به حدود ملك فوق الذكر مكلفند طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترضين ثبتى مصوب 73/3/25 ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مجمع قضايى محل وقوع ملك تسليم نمايند واال حق او ساقط خواهد شد ضمناً 
چنانچه روز تحديد حدود با تعطيل رسمى مواجه گرديد روز تحديد حدود يك روز بعد از تعطيلى خواهد بود. تاريخ 

انتشار:1397/5/17- م الف/106
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان ديلم

دادنامه
پرونده كالســه 960998374300896 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور ، شكات: 1- خانم 
طاهره نوحى نژاد فرزند حسن على به نشانى استان كرمانشاه شهرستان كنگاور ، شهر كنگاور ، شهداى شهيد مظاهرى 
پ 99 ، 2- دادســراى عمومى وانقالب شهرســتان كنگاور به نشانى استان كرمانشاه شهرستان كنگاور بلوار شهيد 
چمران ابتداى شهرك مهردشت، متهم: آقاى محمد موميوند فرزند هوشنگ به نشانى مجهول المكان ، اتهام : توهين 
و تهديد به ايجاد ضرر شــرافتى از طريق ارســال پيامك ، گردشكار: با اعالم شكايت از سوى خانم طاهره نوحى نژاد 
عليه آقاى محمد موميوند داير بر توهين و تهديد به ايجاد ضرر شرافتى از طريق ارسال پيامك ، دستورات الزم از 
سوى دادسراى محترم عمومى وانقالب كنگاور صادر گرديده است پس از انجام تحقيقات مقدماتى، در نهايت قرار 
جلب به دادرســى صادر (صفحه 40) و پرونده با كيفرخواســت (صفحه 41) به دادگاه ارسال و به اين شعبه ارجاع 
شده است متعاقب آن در تاريخ 97/4/30 شاكى با ارائه اليحه اى نسبت به متهم اعالم گذشت كرده است اكنون با 
توجه به اوراق و محتويات پرونده و ادله موجود ختم رسيدگى اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف 
و وجدان به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى گردد. (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى محمد موميوند فرزند 
هوشــنگ داير بر توهين و تهديد به ايجاد ضرر شــرافتى موضوع شــكايت خانم طاهره نوحى نژاد با توجه به اوراق 
و محتويات پرونده و نظر به گذشــت منجز و قطعى شــاكى و قابل گذشت بودن موضوع (مواد 608-669 و 677 از 
كتاب پنجم قانون مجازات اســالمى (تعزيرات و مجازاتهاى بازدارانده ) مصوب 1375) مستندا به ماده 104 قانون 
مجازات اســالمى مصوب 1392 و مواد 13 (بندب)- 374 و 375 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 قرار 
موقوفى تعقيب نامبرده از اتهام هاى انتسابى صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى به مدت بيست روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه سپس به استناد مادتين 427 و 431 قانون اخيرالذكر به مدت بيست روز پس 

از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد.
دادرس دادگاه كيفرى دو كنگاور

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

برابر راى شماره 139760322003000863 مورخه 1397/4/19 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ناصر داد كريمى فرزند محمد نور بشــماره شناسنامه 3611227315 در يك باب 
خانه به مساحت 310 مترمربع قسمتى از پالك 683- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى اسماعيل آباد كوچه منشعبه 
از خيابان دانش بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى خداداد كردى كوشه احد از ورثه آقاى 
خدابخش كردى كوشــه  محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: چهار شنبه 

1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/246
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شــماره 139760322003000608 مورخه 1397/4/8 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اسماعيل يعقوبى فيض آباد فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 4 صادره از اسديه در 
يك باب خانه به مساحت 220 مترمربع پالك 1534 فرعى از 674- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى خليل آباد كوچه 
8 مترى منشعبه از خيابان 12 مترى بن بست منشعبه از خيابان آزادى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از 
مالك رسمى آقاى عباس درون پرور محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
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 تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 

1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/247
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 139760322003000865 مورخه 1397/4/19 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خدارحم ترشــابى فرزند محمد ســليم بشماره شناســنامه 485 صادره از خاش در 
يك باب خانه به مســاحت 205/10 مترمربع پالك 4266- اصلى قطعه 1 واقع در كوچه مدنى منشــعبه از خيابان 
سرباز بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى سيد محمد جوادى ثالث محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

1397/6/1- م الف/251
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 139760322003000804 مورخه 1397/4/12 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسين عمر زهى فرزند قلندر بشماره شناسنامه 349 صادره از خاش در يك باب 
خانه به مساحت 676 مترمربع قسمتى از پالك 697- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى حيدرآباد بخش 4 بلوچستان 
شهرستان خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى عباس پركند محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند 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 ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار 

نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/252
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى نويد رضايى بشــماره شناسنامه 5996 به اســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 970273 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شــادروان خانم زينت توكل به 
شــماره شناســنامه 24 در تاريــخ 1397/5/16 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفتــه و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى نويد رضايى فرزند مســلم به ش ش 5996 صادره از دماوند پســر متوفى 2- آقاى ســعيد 
رضايى فرزند مســلم به ش ش 10678 صادره از تهران پســر متوفى 3- آقاى وحيد رضايى فرزند مســلم به ش 
ش 7563 صادره ازتهران پســر متوفى 4- خانم ســعيده رضايى فرزند مســلم به ش ش 118 صادره از دماوند 
دختر متوفى 5- آقاى مســلم رضايى فرزند حســين به ش ش 672 صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/5368
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

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

برابر راى شــماره 139760322003000716 مورخه 1397/4/3 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمد براهوئى فرزند ولى محمد بشماره شناسنامه 3660455512 صادره از زابل 
در يك باب خانه به مساحت 198 مترمربع قسمتى از پالك 1942- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى جما آرامش كوچه 
منشعبه از خيابان امام خمينى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى جما آرامش محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 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 شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

1397/6/1- م الف/256
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

دادنامه
پرونــده  شــماره   ،  1397/5/8 تنظيــم:  تاريــخ   ،  9709973658100665 دادنامــه  شــماره 
9609983662601831 ، شــماره بايگانى شعبه: 960846 ، پرونده كالســه 9609983662601831 شعبه 
101 دادگاه كيفرى دو شــهر كاشــان (101 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9709973658100665 ، شاكى: 
اداره جهاد كشاورزى كاشان با نمايندگى آقاى مجيد كافى زاده به نشانى اصفهان كاشان چهارراه كاشانى و آقاى محمد 
حســين سروى قمصرى فرزند محمد رضا به نشانى استان اصفهان شهرســتان كاشان شهر كاشان آيت اله كاشانى 
اداره جهاد و كشاورزى ، متهم: آقاى باقرزاده به نشانى اصفهان كاشان ناجى آباد ، اتهام: تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى 
زراعى و باغها ، گردشكار: دادگاه با امعان نظر در جميع اوراق و محتويات پرونده ضمن اعالم ختم دادرسى با استعانت 
از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان به شرح ذيل مبادرت به اصدار راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص 
اتهام آقاى باقرزاده داير بر تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و كشاورزى به ميزان سيصد و هشتاد و پنج مترمربع 
شامل ديواركشى موضوع شكايت مديريت جهاد كشاورزى شهرستان كاشان بشرح مندرج در پرونده دادگاه با عنايت 
به محتويات پرونده و با التفات به شكايت و گزارش اداره جهاد كشاورزى كاشان و با مداقه در مستندات پيوست 
شــكايت و امعان نظر در گزارش ضابطين و ملحوظ نظر قرار دادن پاســخ اســتعالم اداره راه و شهرسازى كاشان و با 
توجه به عدم حضور متهم در مراحل مختلف رسيدگى با وصف ابالغ قانونى و نظر به اينكه بزه بناى احداثى توسط متهم 
موضوع گزارش و شــكايت اداره شــاكى ماهيت ملك مزبور و كاربرى آن را تغيير داده و از طرفى با عنايت به اينكه 
معنونه مادى صرف بوده و وجود رابطه مالكانه (مالكيت) نافى و مانع از تعقيب كيفرى نمى باشــد و با مالحظه نظريه 
كميســيون تقويم و ارزيابى كه هر مترمربع را چهار ميليون و پانصد هزار ريال اعالم نموده و با لحاظ ســاير قرائن و 
امارات موجود در پرونده بزهكارى وى را محرز دانسته عملش منطبق است با ماده 3 قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى 
وباغ ها با اصالحات بعدى عليهذا متهم موصوف را عالوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت (يك برابر بهاى اراضى زراعى 
مذكور) معادل يك ميليارد  هفتصد و سى دو ميليون و پانصد هزار ريال جزاى نقدى بنفع صندوق دولت محكوم مى 
نمايد راى صادره غيابى بدواً ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از سوى محكوم عليه در اين شعبه 

دادگاه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد.
 رئيس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو كاشان

دادنامه
شــماره پرونده: 26/7/97ح ، شــماره دادنامه 216 ، تاريخ 97/4/31 ، مرجع رسيدگى شوراى حل اختالف 
شهرســتان آبادان ، خواهان: على فرحانى موســوى به نشانى  آبادان ايســتگاه 7 بهار 49 پ 5 ، خوانده: 1- نيلوفر 
قاسمى 2- هوشنگ قاسمى سياب به نشانى 1 و 2 مجهول المكان  ،خواسته: مطالبه وجه ، گردشكار: پرونده ابتدا به 
شعبه 7 شوراهاى حل اختالف آبادان ارجاع و به كالسه 26/7/97 ح به ثبت رسيده و اعضاء محترم اين شعبه پس 
از تبادل نظر و جرى تشريفات و اقدامات قانونى نظريه خود را اعالم نموده اند پس از بررسى پرونده و رسيدگى هاى 
الزم ختم رسيدگى را اعالم و بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دادخواست 
خواهان على فرحانى موسوى فرزند سيد حسن به طرفيت خوانده 1- نيلوفر قاسمى 2- هوشنگ قاسمى سياب به 
خواسته صدور حكم بر تعويض پالك خودرو پرايد صبا مدل 1385 به شماره پالك 913 س 38 ايران 41 با احتساب 
خسارات وارده قانونى به استناد كپى مصدق شناسنامه مالكيت خودرو و مستندات پرونده 1159/96 اجرائى شورا 
مبنى بر انتقال سند و اظهارات خواهان كه بيان نموده اينجانب حدوداً يكسال قبل از تقديم دادخواست يك دستگاه 
خودروى پرايد با مشــخصات فوق را خريدارى نمودم ولى مع االسف ايشان تاكنون نسبت به تعويض پالك اقدامى 
انجام نداده و اين در حالى است كه پرونده ديگرى دال بر انتقال سند به شماره 97/2/95 نيز ترتيب دادم كه به 
استناد اين پرونده انتقال سند را انجام داده ام در مقابل خوانده در جلسه حاضر نگرديده و ادله اى در برائت ذمه 
خويش ارائه ننموده بنابراين با توجه به موارد فوق دعوى خواهان را وارد و ثابت دانســته و مســتندا به مواد 198 
و519 از قانــون آيين دادرســى در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده بــه صدور حكم بر تعويض پالك خودروى 
پرايد صبا مدل 1385 به شــماره پالك 913س38 ايران 41 از طريق مراجع ذى صالح در ضمن شــماره موتور نيز 
184/962 مى باشد و پرداخت مبلغ 200/000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد 
راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين مرجع و ظرف بيست روز قابل تجديدنظر 

در محاكم عمومى شهرستان  آبادان مى باشد.
 قاضى شوراى حل اختالف شهرستان آبادان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى آقاى / خانم وحيد فتاحى فرزند فرح اله
خوانده  آقاى ايرج يعقوبى دادخواســتى به طرفيت خوانــده آقاى وحيد فتاحى به اتهام تصرف عدوانى مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9709988404400103 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر 
روانسر (101 جزايى سابق) ثبت ووقت رسيدگى مورخ 1397/7/15 ساعت 8/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
(قاضى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق

متن آگهى 
مجتمع دادگاه هاى كيفرى دو شهرستان كرمانشاه به موجب كيفرخواست صادره براى متهم نيكزاد طاهرى به 
اتهام حمل كلت غيرمجاز ، قدرت نمايى با سالح گرم و اخالل در نظم عمومى از طريق تيراندازى ، جرح عمدى با اسلحه 
تقاضاى كيفر نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشــاه (109 جزايى سابق) واقع 
در كرمانشــاه ، بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالســه 9609988315200560 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
1397/6/14 و ساعت 09/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى به تجويز 
ماده 344 قانون آيين دادرســى كيفرى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شــود تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/12/668
(مدير دفتر شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

متن آگهى 
مجتمع دادگاه هاى كيفرى دو شهرســتان كرمانشــاه به موجب كيفرخواست صادره براى متهم على احمدى فر 
به اتهام كالهبردارى تقاضاى كيفر نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 
جزايى ســابق) واقع در كرمانشــاه ، بلوار بنت الهدى ارجــاع و به كالســه 9609988604700878 ثبت گرديده 
كه وقت رســيدگى آن 1397/6/13 و ســاعت 12/00 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن متهم و 
درخواست شاكى به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 

خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/669
(مدير دفتر شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

آگهى مزايده اموال غير منقول پرونده اجرايى كالسه 9600580
شــماره پرونــده: 139604001013000588- بــه موجــب پرونده 
اجرايى كالســه فوق ششدانگ يك قطعه آپارتمان مسكونى واقع در سمت 
شــمالغربى طبقه دوم كه مقدار 4/29 مترمربع آن بالكن مسقف است نوع 
ملــك طلق به پالك ثبتى شــماره (19745) نوزده هزار و هفتصد و چهل و 
پنج فرعى از يكصد و پنجاه پنج -155 اصلى مفروز و مجزا شده از 13792 
(سيزده هزار و هفتصد و نود و دو ) فرعى از اصلى مذكور قطعه 4 واقع در 
بخش كرج – ناحيه يك استان البرز به مساحت 156/31 مترمربع به انضمام 
پاركينــگ 5 بــه مســاحت 11/25 مترمربع و انبارى 5 به مســاحت 2/42 
مترمربع هر دو واقع در همكف به حدود: شماال در سه قسمت اول ديوار و 
پنجره است بطول (3/70) سه متر و هفتاد سانتيمتر به فضاى خيابان 12 
مترى دوم نيم ديوار جلوى بالكن به طول (2/92) دو متر و نود سانتيمتر به 
فضاى خيابان 12 مترى سوم ديوار و پنجره است بطول (5/93) پنج متر و 
نود ســانتيمتر به فضاى خيابان 12 مترى ، شرقا ديواريست مشترك بطول 
(9/63) نه متر و شــصت ســانتى متر به آپارتمان مسكونى قطعه 5 ، جنوبا 
در هشــت قسمت كه قســمتهاى دوم و سوم آن شــرقى ، قسمتهاى پنجم 
و هفتم آن غربى اســت. اول ديواريســت بطول (3/49) سه متر و چهل و 
نه سانتيمتر به راه پله مشــاعى دوم درب و ديوار است بطول (2/35) دو 
متر و بيست و پنج سانتيمتر به راه پالك مشاعى سوم ديواريست مشترك 
بطول (2/35) دو متر و ســى و پنج ســانتيمتر به آپارتمان مسكونى قطعه 
6 چهارم ديواريســت مشترك بطول (4/08) به آپارتمان مسكونى قطعه 6 
پنجم ديواريست مشترك بطول (0/05) پنج سانتيمتر به آپارتمان مسكونى 
قطعه 6 ششــم ديواريست مشترك بطول (1/81) يك متر و هشتاد و يك 
ســانتيمتر به آپارتمان مســكونى قطعه 6 هفتم ديوار و پنجره است بطول 
(1/88) يك متر و هشتاد و هشت سانتيمتر به نورگير مشاعى هشتم ديوار 
و پنجره است بطول (3/17) سه متر و هفده سانتيمتر به نورگير مشاعى غرباً 
ديواريست بطول (12/30) دوازده متر و سى سانتيمتر به درز انقطاع مورد 
تفكيك كه ماوراء آن قطعه 32 مترى قرار دارد. انبارى قطعه 5 به مساحت 
2/42 به حدود اربعه: شــماال ديواريست بطول (1/64) يك متر و شصت 
و چهار ســانتيمتر به محوطه باز مشاعى ، شــرقا ديواريست بطول (1/47) 
يك متر و چهل و هفت ســانتيمتر به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن 
قطعه 32 تفكيكى قرار دارد ، جنوبا ديواريست مشترك بطول (1/65) يك 
متر و شــصت و پنج ســانتيمتر به انبارى قطعه 6 ، غربا درب و ديوار است 
بطول (1/47) يك متر و چهل و هفت ســانتيمتر به راهرو ، پاركينگ قطعه 
5 به مساحت 11/25 به حدود اربعه: شماال خط فرضى مشاعى است بطول 
(5/00) پنج متر ، شــرقاً خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (2/25) 
دو متر و بيســت و پنج سانتيمتر ، جنوبا خط فرضى به محوطه مشاعى است 
بطــول (5/00) پنــج متر ، غربا خط فرضى به محوطه مشــاعى اســت بطول 
(2/25) دو متر و بيست و پنج سانتيمتر . مشخصات مالكيت: مالكيت سيد 
مجتبى / حســينى نيا كل سهم 6 بعنوان مالك شش دانگ عرصه و اعيان ، 
موضوع سند مالكيت اصلى بشــماره چاپى 438854 سرى الف سال 94 با 
شماره دفتر الكترونيكى الكترونيك 139420331009040554 كه در 
صفحه 190 دفتر امالك جلد 4303 ذيل شــماره 1073227 ثبت گرديده 
است. كه برابر سند رهنى شماره 49450 مورخ 95/7/5 دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 587 شهر تهران در رهن واهه فخر كيهان قرار گرفته است. 
به نشــانى كرج خ شــهيد مطهرى كوى اتحاد خ اســتقالل خ ارغوان روبروى 
فضاى ســبز ساختمان لوتوس يك طبقه دوم شمال غربى واحد 5 كه توسط 
كارشــناس رسمى دادگســترى به مبلغ 5/560/000/000 ريال ارزيابى 
گرديده است. توصيف اجمالى: ساختمان داراى اسكلت بتنى و سقف تيرچه 
بلوك و نماى سنگ داراى يكدستگاه آسانسور و داراى 5 طبقه مسكونى بر 
روى همكف و مجموعاً 15 واحد مسكونى كه آپارتمان مورد بازديد در طبقه 
دوم سمت شمال غربى استقرار دارد و داراى سه اتاق خواب – پذيرايى – 
آشپزخانه و سرويس هاى بهداشتى و حمام مى باشد. پوشش كف آپارتمان 
سراميك و ديوارها نقاشى داراى آب مشترك و انشعاب گاز و برق مستقل 
به شــماره بدنه كنتــور 2219220023558 مى باشــد. و داراى كابينت 
MDF و سيســتم گرمايش پكيج و رادياتور سيســتم سرمايش اسپليت و 
قدمت حدود 4 سال مى باشد. در زمان بازديد آپارتمان در اختيار مستاجر 
(آقاى ســيد اصغر ميرابى) و بنا به اظهار مســتاجر قــرارداد اجاره تا مورخ 
97/04/24 بــوده و بصورت رهن كامل به مبلغ يكصد ميليون تومان مى 
باشــد. پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز شــنبه مورخ 97/6/3 در اداره 
اجــراى ثبت كرج واقع در ميدان آزادگان ابتداى خ مطهرى از طريق مزايده 

به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 5/560/000/000 ريال (پنج ميليارد 
و پانصد و شصت ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً 
فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق 
، گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشــتراك و مصــرف در صورتى كه مورد 
مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره 
تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشد به 
عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم 
عشــر و حق مزايده نقداً وصول مــى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل 
رسمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر 
برگزار خواهد شــد و فاقد بيمه بوده اســت. تاريخ انتشار: 97/5/17- م 

الف/97/12629
معاون اجراى اسناد رسمى كرج – والح واجارى

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 616 آئين دادرسى كيفرى دادگاه هاى عمومى و انقالب مصوب 1392/12/4 
آقاى آرش ساعدى فرزند حميدرضا در پرونده كالسه 9709988322900093//ش2 به اتهام 
مشاركت در افترا از طريق جاسازى مواد مخدر از نوع هروئين تحت تعقيب مى باشد لذا بدينوسيله 
به ايشــان ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى 1397/7/14 ساعت 10 صبح با در دست داشتن 
كارت ملى و شماره پرونده مذكور خود در موعد مقرر به شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى كرمانشاه 
معرفــى نمايند در صورت عدم حضور دادگاه در خصوص شــما غيابــاً اتخاذ تصميم قضايى خواهد 

كرد. م الف/666
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

آگهــى ابــالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائــم به آقاى / خانم حســين شــاعرى فرزند 
ميرزاجان

خواهان آقاى ناصر فريدى رهبر دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حسين شاعرى به خواسته 
مطالب وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709988154100258 
شــعبه 111 شوراى حل اختالف شهرستان بهار ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/31 ساعت 
16/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/403
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 111 شوراى حل اختالف شهرستان بهار

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى ميثم موســيوند با تســليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده شــماره 4571 مورخ 
97/5/6 دفتر اســناد رسمى شماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت (ميزان مالكيت: 
84 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ ) پالك 20 فرعى از 3709 باقيمانده اصلى واقع در بخش 2 
بروجرد ذيل ثبت 48294 صفحه 147 دفتر 216 به سند شماره 896089 بنام مشاراليه ثبت و 
سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است و بعلت جابجائى مفقود گرديده است لذا باستناد تبصره 
يك الحاقى بماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشــود اگر 
شخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتبا 
پس از نشر آگهى بمدت 10 روز به اين اداره تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت 
قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: خيابان تختى ، 

بلوار اوستا ، كوچه شاهد 1 پالك 25 . تاريخ انتشار 97/5/17
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

متن آگهى 
كالســه پرونــده: 9609985452101095- بايگانى: 961148- خواهان: بنياد مســكن 
انقالب اسالمى ، خوانده: فريد عابدى فرزند غالمعباس مجهول المكان ، خواسته: اعالم بطالن معامله 
و تخليه ، خواهان بنياد مســكن انقالب اسالمى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى فريد عابدى 
به خواســته اعالم بطالن معامله و تخليه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 
9609985452101095 شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار ثبت 
و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/15 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
مــاده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/95
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى چابهار

متن آگهى 
كالســه پرونــده: 9609985452101096- بايگانى: 961149- خواهان: بنياد مســكن 
استان ، خوانده: مراد بخش حوتى فرزند خيرمحمد مجهول المكان ، خواسته: بطالن معامله و تخليه 
، خواهان بنياد مســكن استان دادخواســتى به طرفيت خوانده مراد بخش حوتى فرزند خيرمحمد 
(مجهول المكان) به خواســته اعالم بطالن معامله و تخليه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9609985452101096 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان 
چابهار ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/14 ساعت 09/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/94
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى چابهار

متن آگهى
خواهان آقاى حسن شاه حسينى به طرفيت محسن حيدرى به خواسته مطالبه وجه تقديم شوراى 
حل اختالف شهرستان دماوند واقع در شهر دماوند ، ميدان 17 شهريور ساختمان قديم دادگسترى 
نموده و به كالسه 203/2/97 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن تاريخ 1397/06/17 و ساعت 
16/30 عصر تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود 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/5371
دبير شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى مزايده نوبت اول
محكوم عليه حبيب اهللا كوهى ف ســراهللا در پورند هاى كالســه 970036 محكوم به 
پرداخت 24500000 ريال اصل خواسته و 700000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت 
تاخيــر تاديــه از 96/7/11 در حق محكوم له ابراهيم باقرى جامخانــه و 1225000 ريال 
بابت هزينه اجرايى 2-پرونده كالســه 950249 مبلغ40,000,000 ريال اصل خواسته و 
600000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تارخى 95/3/5 تا اجراى حكم در 
حق محكوم له عليرضا صالحى و 2000000 ريال هزينه اجرايى4-پرونده كالسه 950282 
مبلغ 90000000 اصل خواســته و هزينه دادرسى و خســارت تاخيرتاديه از 94/9/28 
در حق محكوم له ياسر صالحى اسرمى و 4500000 ريال هزينه اجرايى 5-پرونده كالسه 
950349 مبلــغ 20500000 ريــال اصل خواســته و 327500 ريال هزينه دادرســى و 
خسارت تاخير تاديه از 95/3/16 در حق محكوم له على اكبر نجف پور آكردى و 1025000 
ريال هزينه اجرايى 6-پرونده كالســه 950335مبلغ 18500000 ريال اصل خواســته و 
310000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديــه از 95/1/15 در حق محكوم له 
اميرمســعود باقرى جامخانــه و مبلغ 925000 ريال بابت هزينه اجرايى7-پرونده كالســه 
950302 مبلــغ 19500000 ريــال اصل خواســته و 322500 ريال هزينه دادرســى و 
خســارت تاخيــر از تاريخ 95/1/21 در حق محكوم له جابر خنــدان و مبلغ 975000 ريال 
بابت هزينه اجرايى8-پرونده كالســه 960102 مبلغ 26000000 ريال اصل خواسته و 
745000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از 95/9/18 در حق محكوم له مازيار 
بالويى و 1300000 ريال هزينه اجرايى 10-پرونده كالسه 950342 مبلغ 16000000 
ريال اصل خواسته و 275000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از 95/3/1 تا 
اجراى حكم در حق محكوم له مولود تقدســى و 800000 ريال هزينه اجرايى11-پرونده 
كالســه 970146 مبلغ 62000000 ريال اصل خواســته  و مبلغ 1700000 ريال هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از 96/7/4 تا اجراى حكم در حق محكوم له گلعلى طالبى و 
3100000 ريال هزينه اجرايى12-پرونده كالسه 960101 مبلغ 26000000 ريال اصل 
خواست و 745000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 95/9/18 در حق 
محكوم له مهديه بالويى و 1300000 ريال بابت هزينه اجرايى پرونده كالســه 960103 
مبلــغ 55500000 ريال اصل خواســته و مبلغ 1482500 ريال بابت هزينه دادرســى و 
خسارت تاخير تاديه از 95/9/18 در حق محكوم له محمد بالويى و مبلغ 2775000 ريال 
بابت هزينه اجرايى و پرونده كالسه 950341مبلغ 17000000 ريال اصل خواسته و مبلغ 
290000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 95/3/1 در حق محكوم له 
قنبرعلى خورشــيدى و مبلغ 850000 ريال بابت هزينه اجرايى پرونده كالســه 960046 
مبلغ 21000000 ريال اصل خواســته و مبلغ 607500 ريال هزينه دادرســى و خسارت 
تاخيــر تاديه از تاريــخ 95/9/24 درحق محكوم له مولود خوشــابى مبلغ 1050000 ريال 
هزينه اجرايى پرونده كالســه 950208 مبلغ 9200000 ريال اصل خواسته و 187000 
ريال هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از 95/3/3 در حق محكوم له معصومه چكانى 
و 460000 ريــال هزينه اجرايى پرونده كالســه 960051 مبلغ 29000000 ريال اصل 
خواســته و 845000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 95/6/8 در 
حق محكوم له ســكينه نصيرى و مبلغ 1450000 ريال بابت هزينه اجرايى پرونده كالسه 
960049 مبلــغ 28500000 ريــال اصــل خواســته و 845000 ريال هزينه دادرســى 
و خســارت تاخير تاديه از تاريــخ 95/6/8 در حق محكوم له محــرم نودهكى زيدى و مبلغ 
1425000 ريــال هزينه اجرايى پرونده كالســه 960048 مبلــغ 19000000 ريا الصل 
خواســته و 232500 ريــال هزينه دادرس يو خســارت تاخير تاديــه از 95/6/8 در حق 
محكوم له فاطمه نصيرى و 950000 ريال هزينه اجاريى و پرونده كالســه 960050 مبلغ 
59000000 ريال اصل خواسته و 232500 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از 
95/6/8 در حق محكوم له محمداســماعيل رحمانى نژاد و 2950000 ريال هزينه اجرايى 
پرونده كالسه 970155 مبلغ 27500000 ريال اصل خواسته و 1045000 ريال هزينه 
دادرســى و خسارت تاخيرتاديه از 96/11/23 در حق محكوم له  على حسين كريم زاده و 
1375000 ريال بابت هزينه اجرايى و پرونده كالســه 970159 مبلغ 19750000 ريال 
اصل خواســته و 366250 ريال هزينه دادرسى و خســارت تاخير تاديه از 95/2/13 در 
حق محكوم له فاطمه نوروزى معلم كاليى و 987500 ريال هزينه اجرايى و پرونده كالســه 
970131 مبلــغ 34300000 ريــال اصل خواســته و 950000 ريال هزينه دادرســى و 
خســارت تاخيرتاديه از 96/6/11 در حق محكــوم له على اكبرى زيدى و مبلغ 1715000 
ريال هزينه اجرايى محكوم گرديده اســت محكوم عليه تاكنون نســبت به بدهى خود هيچ 
اقدامى ننموده و با معرفى ششدانگ پالك ثبتى به شماره 1869 فرعى از 34 اصلى بخش 
4واقع در روســتاى اسرم به مســاحت 235 مترمربع با شماره دفتر امالك 17 ام 1 صفحه 
202 با كدپســتى 4844163975 با حدود اربعه مطابق ســند مالكيت به شــرح شماال به 
طول 14/40 متر متصرفى سيف اهللا كوهى غربا به طول 15/70 متر متصل على كوهى با 
مشاهدات انجام مشخص گرديد كه در ترسيم كروكى ثبتى مندرج در سند جاى حدود اربعه 
با يكديگر عوض شده بطورى كه در محل طول حد شمال كه به خيابان منتهى مى گردد برابر 
15/70 متر مى باشد در حالى كه اين مقدار در سند در  حد غرب تعريف شده ضمنا مطابق 
ســند حدود شــمال و جنوب به طول هاى 14/40 و 14/00 متر كه در واقع حدود شرقى 
و غربى ملك در محل مى باشند به ترتيب 15/90 متر و 15/50  متر اندازه گيرى گرديد 
كه به ترتيب به ميزان 15/90-14/40=1/50و15/50-14/00=1/50 متر افزايش 
طول دارند كه نياز به اصالح سند مى باشد در پهنه عرصه ملك بلوك مسكونى در يك طبقه 
روى همكف وجود دارد بطورى كه مساحت طبقه همكف حدود 140مترمربع شامل 100متر 
مربع مســكونى به انضمام 12 مترمربع تراس و 12مترمربع انبارى و سرويس بهداشتى و 
مســاحت طبقه اول 160 متر مربع شــامل 140 مترمربع واحد مسكونى به انضمام راه پله 
مى باشــد واحد همكف دوخوابه با هالل و پذيرايى يكسره و حمام و سرويس بهداشتى در 
حياط با درب ورودى و پنجره ها آلومينيوم ديوارهاى داخلى و سقف ساختمان اندود دوگچه 
سفيد اشپزخانه معمولى و داراى كابينت فلزى و كف سراميك با سقف طاق ضربى مى باشد 
طبقه اول در حد ســفت كارى و اندود گچ زيركار وسيم كشى برق و لوله كشى تاسيسات با 
پوشــش نهايى خرپا و بر روى آن ايرانيت مى باشــد طورى كه شامل فضابندى به شكل سه 
اطاق خواب هال و پذيرايى يكسره ، آشپزخانه و حمام و دستشويى مى باشد ساختمان داارى 
انشــعابات و خدمات شهرى است قدمت بنا حسب اظهار مالك محكوم عليه حدود 16 سال 
عنوان گرديد با عنايت به شرح رفته و مشاهدات به عمل آمده معاينه محل و بررسى انجام 
شده و با در نظر گرفتن محل و موقعيت استقرار ملك نوع مصالح به كاررفته در بنا ميزان 
بر مســاحت و قدمت و ســاير عوامل تاثيرگذار در قيمت ارزش شش دانگ عرصه و اعيان 
ملك شامل 235 مترمربع عرصه و 300 مترمربع بنا به شرح ذيل مى باشد1-ارزش عرصه 
تعرفه شده از قرار مترمربع 5000000 ريال در كل براى 235 مترمربع 1175000000 
ريال 2-ارزش اعيانى موجود باتوجه به زمان ســاخت و نيمــه كاره بودن طبقه اول از قرار 
مترمربعى 4200000 ريال كه در كل براى 300مترمربع بنا شامل ساختمان همكف و انبارى 
كنار آن و طبقه اول برابر 1260000000 ريال مى باشد در نتيجه ارزش ششدانگ عرصه 
و اعيــان ملك تعرفه شــده براســاس بند 1و2 فــوق به نرخ روز و بــا در نظر گرفتن هيأت 
بــه مبلغ 2345000000 ريال بــرآورد و اعالم مى گردد.ملك مذكور طبق مبلغ محكوم به 
در تاريخ 97/5/29 روز دوشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى دادگسترى 
مياندرود از طريق مزايده به فروش مى رسد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى 
مزايده جهت اطالع بيشتر به دفتر اجراى احكام مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت 

كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كسى اســت كه باالترين قيمت را قبول كرده باشد از 
برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يكماه ديگر دريافت 
خواهــد شــد . برنده بايــد بقيه مبلغ را به صــورت كامل پرداخت نمايــد . در صورت عدم 
پرداخت سپرده توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى 

است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
مديردفتر اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف مياندرود-سميه دوديان

آگهى مزايده ملك غيرمنقول
با توجه به راى شماره 960089 و اجرائيه صادره از شعبه 6 حقوقى دادگسترى آبادان 
– با عنايت به اينكه محكوم عليهم هاشم و عصمت و مليحه و خديجه و كريم و حمزه همگى 
موسوى و شكريه ســلطان پور محكوم اند به پرداخت 2031317911 ريال در حق مسلم 
غافل زاده با وكالت سمير سيحون و هزينه اجرائى در حق صندوق دولت گرديده است وكيل 
محكوم لهم درخواست فروش ملك را كرده است و ملك يك غرفه سوله به آدرس ميدان 
جديد االحداث ميوه تره بار سمت چپ غرفه 18 به مساحت 197/68 مترمربع ارزش شش 
دانگ ملك 1420000000 ريال مى باشــد نظريه كارشــناس وفق ماده 75 قانون اجراى 
احكام مدنى به طرفين ابالغ و مصون از اعتراض باقى مانده است و با توجه به تقاضاى وكيل 
محكوم له ملك موصوف بر اســاس كارشناسى انجام شــده ، در تاريخ 97/6/12 از ساعت 
10 الى 11 صبح طريق مزايده بفروش مى رسد محل انجام مزايده اجراى احكام مدنى بوده 
و مراتب مزايده يك نوبت در جرايد منتشــر مى گردد مزايده از مبلغ كارشناســى شروع و 
ملك به باالترين قيمت پيشنهادى بفروش مى رسد طالبين شركت در مزايده مى توانند 5 
روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگى شعبه اجراى احكام مدنى از سهام بازديد و در جلسه 
مزايده در ساعت و تاريخ تعيين شده حضور بهم رسانند خريدار ده درصد بهاى سهام را فى 
المجلس و مابقى را حداكثر ظرف يك ماه توديع مى نمايد در غير اين صورت درصد اخذ شده 

بنفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد. 
 مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى آبادان- احمد جمالى

 
رونوشت آگهى حصر وراثت

آقاى مولود صابرى به شناســنامه شــماره 38385256801  باســتناد شهادت نامه و 
گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه درخواستى به شــماره 474/97 تقديم اين شورا 
نموده و چنين اشــعار داشــته اســت كه شــادروان مرحوم احمد صابرى شافعى مذهب به 
شناســنامه 253 در تاريخ 1396/12/10 در گذشــته و ورثه حيــن الفوت وى عبارتند از 
: دو فرزند پســر به نام هاى مولود صابرى به شناســنامه شــماره 3838525681 متولد 
1355/6/1 و لطف اله صابرى به شناســنامه شــماره 1040 متولــد 1337/9/14 و يك 
فرزند دختر به نام عطيه صابرى به شناسنامه شماره 4335 متولد 1354/6/1 و بجز اينها 
ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 
ظرف مدت يك ماه به شوراى حل اختالف شماره يك كامياران تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م/الف:282
فرزانه اسماعيلى - رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كامياران

آگهى حصر وراثت  
آقاى فرهاد اكبرى ش ش 7093 به شرح دادخواست به كالسه 970574 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه حسين زاده 
مقــدم ش ش 16365 در تاريــخ 97/3/31 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پسر متوفى2-ذبيح اله اكبرى ف 
حسينعلى ش ش 846 صادره تهران همسر متوفى3-احمد ش ش 5071   صادره جويبار 
4-محمود ش ش 6594   صادره سارى 5 -ايرج ش ش 487   صادره سارى 6-ابوالقاسم 
ش ش 940 صادره ســارى7-مينا ش ش 2080205641 صادره ســارى همگى اكبرى ف 
ذبيح اله –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم شكوه اعظم سليميان ش ش 34653 به شرح دادخواست به كالسه 573  از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بيژن روحى 
134 در تاريخ 97/4/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-بابك روحى ف بيژن ش ش 49550 
پسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ احضاريه
نظربه اين كه ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت متهم  فاطمه حســن 
پور ممكن نبوده و به طريق ديگرى نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله 
به نامبرده ابالغ مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وى داير بر سرقت طال موضوع پرونده 
970261  شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد و در اجراى ماده 115 
قانون آيين دادرســى كيفرى ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى در اين شعبه حاضر شود. 
نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد شــد. آگهى مزبور صرفا براى يك 

نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف 
شفيق- بازپرس شعبه 2 دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد

ابالغيه مالحظه نظريه كارشناسى
ش بايگانى شعبه:940400 ش پ :9409981984200387 تاريخ تنظيم:97/5/3 
ابالغ شــونده حقيقى:حميد معافى مهلت حضور از تاريخ ابالغ: 7 روز محل حضور:مازندران 
–مياندورود-بلوار امام رضا جنب كتابخانه عمومى –دادگسترى مياندورود مهلت حضور: 7 
روز نوع علت  حضور: مالحظه نظريه كارشــناس و اظهار هر مطلبى نفياً يا اثباتاً . با توجه به 
علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام درغير اين 
صورت مطابــق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شــد.توجه:پس از دريافت اين ابالغيه ،ابالغ 
اوراق قضايــى به صورت الكترونيك انجام خواهد شــد و ابالغ بــه صورت كاغذى در موارد 
محدود و اســتثناء انجام مى شــود بنابراين ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين 
ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت ورود به سامانه،حساب 
كاربرى(شناسه و رمز)دريافت ننموده ايدجهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك 
قضايــى و در صورت عدم دسترســى بــه نزديك ترين واحــد قضايى مراجعــه نماييد.م/

الف97/67
دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى مياندورود


