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آگهى مفقودى

برگ ســبز پژو 206 مدل 1383 به رنگ نقره اى آبى متالك به شــماره پالك  398 و 58  ايران 88  به شــماره 
موتــور  FSS14738986  و شــماره شاســى 83628362 متعلق به خانم بهاره تقوى اورنج فرزند خســرو به شــماره 

شناسنامه 50101 و  شماره ملى 0083386963 صادره از تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ســند برگ سبز خودرو  ســوارى پرايد مدل: 1386 رنگ: نقره اى- متاليك شماره پالك 72ج245- ايران11 - 
شــماره موتور: 2256109  - شماره شاسى S1412286680780 متعلق به خسرو شيرزاد نام پدر: صفرعلى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

چون خانم معصومه هادوى على آباد مالك كاميون كمپرسى بنز 1921 مدل 1356 به شماره انتظامى 655ع63- 
ايران54 با شــماره شاسى 14354734 و شماره موتور 10019300 به علت فقدان سند تقاضاى صدور سند المثنى 
نموده اســت. لذا چنانچه هر گونه ادعايى در مورد خودروى مذكور وجود دارد ظرف مدت 15 روز از تاريخ نشــر آگهى 
با در دســت داشــتن مدارك كافى به دفتر فروش ايران خودروديزل واقع در تهران، خيابان آزادى، كوچه شهيد حبيب 

زادگان، پالك 1 مراجعه نمايند. يزد

شناســنامه مالكيت (برگ ســبز) خودرو وانت تويوتا استاوت 2000 مدل 1985 به پالك 565س22- ايران95 
به شــماره موتور: 2234351 و شماره شاسى 619358 متعلق به خدابخش پركى فرزند عبدى مفقود گرديده است و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بشماره: 93/308- سراوان 

اصل برگ ســبز ســوارى پژو SLX  405 سفيدرنگ به شماره شــهربانى 293ل22- ايران83 و به شماره موتور 
139B0019054 و شــماره شاسى 31FC5DK863852 به مالكيت ميالد پورعلى فراشبندى مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است. شيراز 

ســند و كارت خودرو ســوارى زانتيا SX مدل 1386 رنگ خاكســترى متاليك به شماره موتور 630578  ، شماره 
شاسى S1512286153565 و شماره پالك  786 ب 82 – ايران 66  بنام ابراهيم صفاورى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

اصل كارت مالكيت اســلحه خفيف مدل گلنگدنى كاليبر 22 به شــماره بدنه 209828 ســاخت كشور چكسلواكى 
بنام سعيد صالحى فرزند محمدصديق مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

بــه شــماره موتــور GR0696490 2  و شــماره شاســى  آريــون  تويوتــا  خــودروى ســوارى   بــرگ ســبز  
T1BK40KXAX927320 6 و شــماره انتظامــى 589 ن 49 – ايــران 22  به نام  على اميرى  مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است . گرمسار

ســند كمپانى خورو وانت پيكان مدل 1366 به شــماره موتور 1516604591 و شــماره شاسى 18176207 و 
شماره اتنظامى 41-428م33 متعلق به مرتضى كاوند مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

برگ ســبز خودرو ســوارى پژو PARSTU5 مدل 1393 به شــماره موتور 139B0040086 و شــماره شاســى 
NAAN11FC9DK900315 به شــماره انتظامى 77-545هـ67 متعلق به محمدرضا بزرگر شنســقى مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار است. بروجرد

بــرگ ســبز خودرو ســوارى پــژو پــارس مــدل 1390 به شــماره موتــور 12490159461 و شــماره شاســى 
NAAN0ICA4BK111916 و شــماره انتظامى 41-582ب98 متعلق به خانم فاطمه ديناروند مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار است. بروجرد

اصــل ســند كمپانى ســوارى پژو پــارس مــدل 1390 به شــماره شــهربانى 517ى12- ايران 73 و شــماره موتور 
12490243694 و شماره شاسى 135369 به نام مالك وفادار بانشى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز 

اصــل ســند كمپانى ســوارى پژو پــارس مــدل 1390 به شــماره شــهربانى 277م58- ايــران63 و به شــماره موتور 
12490091272 و شماره شاسى 459193 به مالكت ويسعلى فيروز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز 

كليه مدارك به غير از كارت خودرو و كارت ســوخت پرايد ســوارى مدل 1380 به شماره انتظامى 429س92- 
ايران 19 به شــماره موتور M13280852 و شــماره شاســى S1412280744695 به نام شورانگيز احمدى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

سند كمپانى خودرو پيكان مدل 1377 به شماره انتظامى 164ط17- ايران29 به شماره شاسى 77449633 به 
شماره موتور 11127747432 به نام يداله بهادر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

خانــم عزيزه بلوچ ســرجو فرزند شــيرمحمد به اســتناد دو برگ استشــهاد محلــى كه به امضاى شــهود و گواهى 
دفترخانه اســناد رســمى شماره 25 سراوان رسيده مدعى است كه سند مالكيت اعيان يك باب منزل پالك 776 فرعى 
از 2387- اصلى واقع در خيابان طالقانى جزء قطعه يك از بخش 6 بلوچستان شهرستان سراوان ذيل ثبت 958 صفحه 
52 دفتــر جلــد 6 امالك به علت جابجايى اثاثيه مفقود گرديده و نامبرده از اين اداره درخواســت صدور ســند مالكيت 
المثنى نموده لذا مراتب به اســتناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شــود تا چنانچه كسى مدعى 
انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت مذكور نزد خود مى باشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف مدت 
10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايد تا مورد 
رســيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت 

ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. شماره/ 93/309
رئيس ثبت اسناد و امالك سراوان 

كليه مدارك از قبيل ســند كمپانى، شناســنامه (برگ سبز) و كارت شناســايى خودرو سوارى پيكان تيپ 1600 
مدل 1380 به شــماره انتظامى 199ط44- ايران49 و شماره شاسى 80468147 و شماره موتور 11128066406 
بــه نــام آقاى كريم اكســير فرزند كرامت اله شــماره شناســنامه 4240295475 مفقود و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد. ياسوج

كليــه مدارك از قبيل ســند كمپانى، شناســنامه (برگ ســبز) و كارت شناســايى خــودروى ســوارى پيكان تيپ 
1600 مــدل 1380 بــه شــماره انتظامــى 224س25- ايــران81 به شــماره شاســى 80409507 و شــماره موتور 
11128007493 به نام روز على جمالى ارمندى فرزند شــنبه به شــماره شناســنامه 1631 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. ياسوج 

سند كمپانى خورو سوارى پرايد مدل 1381 به شماره موتور 407490 و شماره شاسى 1412281871923 و 
شماره اتنظامى 22-732هـ56 متعلق به على مقدسى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

ســند كمپانى فروش ســمند X7 مدل 1383 رنگ زرد به شماره پالك: ايران16 – 455 ت 11 به شماره موتور: 
12483032176 شماره شاسى: 0083277371 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم 

ســند كمپانى و برگ ســبز خودرو ســوارى پرايد مدل 1383 به شــماره پالك: 16 – 717 ص 73 شماره موتور: 
00684448 شماره شاسى: S1412283218329 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم 

بر گ سبز سمند بژ متاليك مدل 1383 بشماره پالك: ايران 54 – 153 ب 25 شماره موتور: 12482026542 
شماره شاسى: 0082258519 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم 

ســند موتورســيكلت حسن كريم نيا فرزند ابوســعيد به شماره شــهربانى 74257- ايران117 به شماره موتور 
12163594 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط گرديد. رباط كريم

ســند كمپانى پيكان مدل 79 به شــماره پالك 339ج53- ايران78 به شماره موتور 91127907924 و شماره 
شاسى 79513097 متعلق به حسن كريم زاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. زنجان

برگ ســبز خودرو پرايد ســفيد مدل 1382 به شماره شهربانى ايران16 – 284 ب 82 شماره موتور: 457486 
شــماره شاســى: S1412282921375 بنام ســيد جمال الدين طباطبايى حكيم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد قم 

اينجانــب حميد شــاه غــوزى فرزندعبدالرحمــن به شــماره ملــى 2020112558 مالك خودروى ســوارى– هاچ 
بك سيســتم پــژو تيپ TU3206مــدل1385 برنگ خاكســترى-متاليك به شــماره شاســى 10873358 و شــماره 
موتور13085050388 به شــماره پالك 21-422 ه 52 بعلت فقدان اســناد فروش (سند كمپانى) تقاضاى رونوشت 
المثنى سند خودروى مذكور را نموده است.لذا چنانچه احدى ادعايى در خصوص خود روى فوق دارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر منطقه ايى ســارى واقع در كيلومتر6 جاده ســارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس 

از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 'گنبد

ســند كمپانى BMW مدل 1977 به شــماره پالك 527ج83- ايران87 به شــماره موتور 4658110 و شــماره 
شاسى 4658110 متعلق به حيدر سپهرى مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. زنجان

ســند قطعــى و برگ ســبز و ســند كمپانى ريو مدل 86 به شــماره پــالك 743د74- ايران87 به شــماره موتور 
1019970 و شــماره شاســى NAS61002271121533 متعلق به على آقايى بروجى مفقود و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد. زنجان

ســند كمپانى وانت پيكان مدل 86 به شــماره پالك 433د31- ايران87 به شــماره موتور 11286005514 و 
شماره شاسى 30522580 متعلق به محمد آقاجانلو مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. زنجان 

اصل شناســنامه خورو ســوارى پيكان مدل 1380 به شــماره شــهربانى 613ص45- ايران63 و شــماره موتور 
11128047886 و شــماره شاســى 80456912 به مالكيت ســعيد محمدى مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد. شيراز 

ســند كمپانى و تسلســل اسناد و شناســنامه ماليكت وانت پيكان مدل1388 به نام سيدجواد كريمى چپى پالك 
82-464س29 ش موتور11488036982 شاســى NAAA36AAX9G858679 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشد. سارى

گواهينامــه پايان تحصيــالت دوره كاردانى فرانك خرمى رشــته نرم افزار كامپيوتر دانشــكده ســماء تنكابن ف 
ابوالفضل ش ش 0310312086 متولد69 صادره از تهران مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

شاســى  موتــور14789014927  ش   1389 مــدل   1700-LX-EF7 ســمند  ســوارى  ســبز  بــرگ 
NAACJ1JC7BF271092شهربانى 82-155س16 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند كمپانى وانت مزدا 1600 مــدل1370  نقره اى متاليك پالك 68-443ط32 ش موتور194012 شاســى 
70604964  مربوط به اينجانب على نصرتى مفقود گرديده لذا تقاضاى صدور المثنى ســند مذكوررا نموده ام چنانچه 
شخصى (حقيقى يا حقوقى) ادعايى دارد ظرف مدت ده روز ازتاريخ نشرآگهى به اداره حقوقى گروه بهمن مراجعه نمايد.

در غير اين صورت طبق مقررات رفتار خواهد شد. سارى

بــرگ ســبز (شناســنامه مالكيــت خودرو)تويوتــا پــالك 61-377ص32 مــدل1983 شاســى 387464 ش 
موتور669004 به رنگ سفيد مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسيدگى
به آقاى نادر وطن دوست ساكن خرم آباد-شاقوزكوى كه فعال مجهول المكان مى باشد اخطار مى شود دادخواستى 
به خواســته مطالبه وجه كه به اســتناد دوفقره چك شــماره هــاى 448/397664-84/10/25 و 426/999058-

93/7/22 به شــوراى حل اختالف خرم آباد كه به كالســه 93/352 شــعبه دوم ثبت و وقت دادرســى به روز شــنبه 
94/1/15 ســاعت 9 صبح تعيين گرديد لذا به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به استناد ماده 73 قانون  آيين 
دادرســى مدنى با انتشــار يك نوبت آگهى در يكى از جرايد كثيراالنتشــار به شما ابالغ مى شــود ظرف يك ماه از تاريخ 
انتشــار براى دريافت نســخه ثانى و ضمائم به دفتر اين شــورا مراجعه و دروقت مقرر جهت رسيدگى حاضر شويد. در 
صورت عدم حضور ، دادگاه غيابا رسيدگى خواهد نمود .چنانچه من بعد ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

در روزنامه منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف240109
 شعبه دوم حوزه قضايى خرم آباد

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده كالســه 930059 اجرايى شــعبه اول دادگاه عمومى مياندرود محكوم عليه محمدعلى اســفنديارى و 
غيــره به پرداخت مبلغ 195,070,732 ريــال  در حق محكوم له بانك رفاه كارگران و مبلغ 7,500,000 ريال به عنوان 
نيم عشــر دولتى محكــوم گرديده اند محكوم عليهما تاكنون نســبت به پرداخت ديون خود هيچ اقدامى ننموده اســت 
باتوجه به معرفى محكوم له ملك  واقع در محدوده اراضى و باغات قريه برگه به مســاحت 6500مترمربع عرصه فاقد 
هرگونه اعيانى حدود اربعه شــماال محمدحســين اســبوچين جنوبا وصل به جاده بين مزارع شرقا وصل به زمين جانعلى 
اسفنديارى غربا وصل به زمين مرحوم نوربخش از قرار هرمترمربع 90,000 ريال باتوجه به نظريه كارشناسى منتخب 
دادگاه قيمت ملك 585,000,000 ريال مى باشــد و از طريق مزايده درروز يكشــنبه 93/12/3 از ساعت 10 الى 11 
صبح به فروش مى رســد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشــتر به دفتر شــعبه 
اول دادگاه مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كســى اســت كه باالترين 
قيمــت را قبول كرده باشــد از برنــده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشــنهادى اخذ و بقيــه حداكثر يكماه ديگر 
دريافت خواهد شــد . برنده بايد بقيه مبلغ را بصورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت ســپرده توديعى 
پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى 

خواهد بود.م/الف255
شعبه اول دادگاه عمومى مياندرود

دادنامه
پرونده كالسه:9209981922001311 رأى دادگاه:بموجب كيفرخواست شماره 9310431921701057 – 
93/5/30 صادره از ناحيه  دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان تنكابن آقاى محسن خلعتبرى(فعال متوارى و مجهول 
المكان) به اتهام توهين ازطريق فحاشــى نســبت به شــاكى آقاى حامد رخشانى ف شــهرام به شرح اوراق پرونده تحت 
تعقيب قرار گرفته كه باتوجه به شكايت شاكى خصوصى،تحقيقات انجام شده ، گواهى گواهان و هم چنين عدم حضور 
متهم در جلســه رســيدگى دادگاه و مويدا به ســاير قرائن و شــواهد اثباتى مضبوط درپرونده بزهكارى اش را محرز 
دانســته و دادگاه به اســتناد ماده 608 قانون مجازات اسالمى ســال 75 متهم موصوف را به پرداخت مبلغ يك ميليون 
ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى نمايد وامادرخصوص اتهام ديگر وى مبنى بر تهديد نسبت به شاكى 
آقاى رخشــانى دادگاه با امعان نظر در محتويات پرونده و به لحاظ فقد اثباتى به اســتنادبند الف ماده 177 قانون آيين 
دادرســى كيفــرى حكم بــه برائت متهم موصوف صــادر و اعالم مى نمايــد. رأى صادره درخصــوص محكوميت به جزاى 
نقــدى غيابــى وظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه ســپس باانقضاى اين مهلت ظرف بيســت 
روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مركز استان مازندران(سارى) ليكن در خصوص برائت حضورى وظرف 
مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مركز اســتان مازندران(سارى) مى باشد.م/

الف 240111
رييس شعبه 101 دادگاه جزايى تنكابن-ويلكى

 
آگهى ابالغ وقت دادرسى

آقاى حميد جعفرى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت خانم معصومه محسنى تقديم كه به اين شعبه 
ارجاع و به كالســه 24/93/487 شــوراى ســارى ثبت شــده  ، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 
ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به شوراى حل اختالف 
ســارى نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز چهارشنبه 93/12/13 ساعت 9صبح درشعبه 24حقوقى 

شوراى حل اختالف حضور بهم رسانند واال شورارسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهدداشت .م/الف5873
شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان قروه استان كردستان، تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. 
لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 1- آقاى آرمان دهقانى 
فرزند مجيد به شــماره شناســنامه 68 صادره قروه به شــماره ملى 3801210677 در ششــدانگ يكباب خانه به 
مساحت 134/44 مترمربع قسمتى از پالك 63 اصلى واقع در قروه بلوار بدر كوچه مهشاد خريدارى از مالك رسمى 
آقاى قربانعلى فيروزبهر 2- آقاى احمد شــهباز پور فرزند مجيد به شــماره شناسنامه 5 صادره قروه به شماره ملى 
3801415872 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 3822 مترمربع قسمتى از پالك 39 اصلى واقع در روستاى 
آصف آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد شهبازپور 3- آقاى محمد صالح حميدى بگه جان فرزند محمد صادق 
به شماره شناسنامه 3 صادره قروه به شماره ملى 5589671353 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 106/75 
مترمربع قسمتى از پالك 54 اصلى واقع در دهگالن بخش چهار ئيالق بلوار كشاورز كوچه ارشاد خريدارى از مالك 
رســمى آقاى احمد رحيمى دهگالن 4- آقاى رمضان كوهى فرزند محمد به شــماره شناسنامه 315 صادره قروه به 
شماره ملى 3800247852 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 92/34 مترمربع قسمتى از پالك 44 اصلى واقع 
در قلعه خريدارى از مالك رســمى آقاى موســم عبدالملكى 5- آقاى على جعفر عبدالملكى فرزند منصور به شماره 
شناسنامه 1113 صادره قروه به شماره ملى 3800954060 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 100 مترمربع 
قسمتى از پالك 63 اصلى واقع در قروه بلوار سيد جمال كوچه شهيد فعله گرى خريدارى از مالك رسمى آقاى حسن 
يعقوبى 6- آقاى شامحمد غالمى فرزند گل محمد به شماره شناسنامه 2 صادره قروه به شماره ملى 5589724831 
در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 99/36 مترمربع قسمتى از پالك 698 فرعى از 63 اصلى واقع در قروه سه 
راه همدان شهرك امام پشت قاليبافى خريدارى از مالك رسمى آقاى نصرت اهللا مباركى 7- خانم زيبا كريمى فرزند 
على به شماره شناسنامه 2579 صادره قروه به شماره ملى 3801755630 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
178/60 مترمربع قسمتى از پالك 697 فرعى از 63 اصلى واقع در قروه خيابان خامنه اى جنوبى كوچه گل مينا بن 
بست اول خريدارى از مالك رسمى آقاى فيروز بهرامى 8- آقاى محسن پناهى فرزند على به شماره شناسنامه 317 
صادره قروه به شماره ملى 3801225550 در اعيانى يكباب خانه به مساحت 160/63 مترمربع قسمتى از پالك 63 
اصلى واقع در قروه خيابان حسينيه خيابان گلزار شهدا روبرو دامپزشكى خريدارى از مالك رسمى آقاى يوسف امانى 
9- آقاى روح اهللا رحيمى فرزند سيف اهللا به شماره شناسنامه 17 صادره قروه به شماره ملى 3801437353 در 
ششدانگ يكباب خانه به مساحت 121/18 مترمربع قسمتى از پالك 711 فرعى از 63 اصلى واقع در قروه خيابان 
بوعلى شــمالى كوچه رستمى خريدارى از مالك رســمى آقاى تارى وردى خادمى 10- آقاى عباس عبدالملكى فرزند 
على به شماره شناسنامه 14 صادره قروه به شماره ملى 3801470822 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 63 
مترمربع قسمتى از پالك 44 اصلى واقع در قلعه خيابان شاهد خريدارى از مالك رسمى آقاى محمود مريدى 11- 
خانم پروانه عبدالملكى فرزند ابوالفتح به شماره شناسنامه 1218 صادره قروه به شماره ملى 3800590344 در 
ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 69 مترمربع قسمتى از پالك 44 اصلى واقع در قلعه خيابان شاهد خريدارى از 
مالك رسمى آقاى محمود مريدى 12- آقاى مهدى عبدالملكى فرزند محمد على به شماره شناسنامه 1 صادره قروه 
به شماره ملى 3801491218 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 250/17 مترمربع قسمتى از پالك 44 اصلى 
واقع در قلعه خيابان شاهد خريدارى از مالك رسمى آقاى حسين عبدالملكى 13- آقاى احمد ميركى فرزند عزيز به 
شــماره شناسنامه 597 صادره قروه به شماره ملى 3800225948 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 80/60 
مترمربع قسمتى از پالك 698 فرعى از 63 اصلى واقع در قروه شهرك امام بلوار گلستان خريدارى از مالك رسمى 
آقاى حســن نصيرى 14- آقاى عيسى بيگلرى فرزند اسمعيل به شــماره شناسنامه 41 صادره قروه به شماره ملى 
3801174786 در ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 2242/19 مترمربع قســمتى از پالك 721 فرعى از 63 
اصلى واقع در قروه خيابان شــريعتى كوچه فرزين خريدارى از مالك رســمى آقاى احمد آزادى 15- آقاى مرتضى 
خالديان فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه 5 صادره قروه به شماره ملى 3801312097 در ششدانگ يكباب 
خانه به مســاحت 110 مترمربع قســمتى از پالك 722 فرعى از 63 اصلى واقع در قروه بلوار امام على كوچه مهر 1 
خريدارى از مالك رســمى آقاى حســين كتابى 16- آقاى عذرا امينى فرزند محمد به شماره شناسنامه 444 صادره 
قروه به شماره ملى 3800458306 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 92/69 مترمربع قسمتى از پالك 709 
فرعى از 63 اصلى واقع در قروه خيابان ســيد جمال كوچه شــهيد پناهى بن بســت آرش خريدارى از مالك رسمى 
آقايان زين العابدين – سلطانعلى و ايمانعلى حسينى 17- آقاى اله حسين معظمى فرزند احمد به شماره شناسنامه 
1640 صادره قروه به شماره ملى 3801045757 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 67/55 مترمربع قسمتى 
از پــالك 697 فرعــى از 63 اصلى واقــع در قروه خيابان خامنه اى جنوبى كوچه گل چين خريدارى از مالك رســمى 
قوچعلى معظمى 18- آقاى خالد قادر مزى فرزند حبيب اهللا به شماره شناسنامه 64 صادره دهگالن به شماره ملى 
5589969425 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 157/70 مترمربع قسمتى از پالك 54 اصلى واقع در بخش 
4 ئيالق دهگالن خيابان پاســداران بلوار نماز خريدارى از مالك رســمى آقاى نصراله اهللا مرادى 19- آقاى فرهاد 
جواهرى فرزند ســهراب به شماره شناسنامه 688 صادره قروه به شماره ملى 380067102 در ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 230/10 مترمربع قسمتى از پالك 721 فرعى از 63 اصلى واقع در قروه خيابان شريعتى شهرك 
پرديس خريدارى از مالك رســمى آقاى نجف قلى صادقى 20- آقاى حق رضا كاشــفى كيا فرزند محمد اسماعيل به 
شماره شناسنامه 148 صادره قروه به شماره ملى 3800614510 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 328/03 
مترمربــع قســمتى از پالك 697 فرعى از 63 اصلى واقــع در قروه بلوار بدر كوچه غفار خريدارى از مالك رســمى 
آقاى ابراهيم رحيمى 21- آقاى ابراهيم امينى فرزند على اكبر به شــماره شناســنامه 254 صادره قروه به شماره 
ملى 3800426374 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 297 مترمربع قسمتى از پالك 44 اصلى واقع در قلعه 
خيابان شهداى شرقى خريدارى از مالك رسمى آقاى سيدرضا عبدالملكى 22- آقاى امجد مولودى فرزند اسمعيل 
به شــماره شناســنامه 319 صادره دهگالن به شــماره ملى 5588848381 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
151/62 مترمربع قسمتى از پالك 54 اصلى دهگالن بخش چهار ئيالق بلوار كشاورز خريدارى از مالك رسمى آقاى 
عباس رحيمى 23- خانم سيده زهرا اجاق فرزند سيد محمد به شماره شناسنامه 456 صادره قروه به شماره ملى 
3359021002 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 185/41 مترمربع قسمتى از پالك 721 فرعى از 63 اصلى 
واقع در قروه خيابان عالمه طباطبايى كوچه شهيد رستمى خريدارى از مالك رسمى آقايان رضا، اكبر، قاسم، ابراهيم 
و غالمرضا يعقوبى 24- آقاى وجيه اهللا مظفرى فرزند خدامراد به شــماره شناســنامه 3 صادره قروه به شماره ملى 
3801347151 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 194/90 مترمربع قسمتى از پالك 697 فرعى از 63 اصلى 
واقع در قروه خيابان مدرس شرقى كوچه حكمت خريدارى از مالك رسمى آقاى سيف على بهمنى 25- آقاى محمد 
خانى فرزند حبيب به شــماره شناســنامه 267 صادره دهگالن به شماره ملى 5588847865 در ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى قريه حسينى واقع در بخش چهار ئيالق كردستان خريدارى 
از مالك رســمى آقاى اســمائيل اميرى 26- آقاى يزدان بخش راستى فرزند عبدالرضا به شماره شناسنامه 1560 
صادره قروه به شماره ملى 3801044955 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 179/07 مترمربع قسمتى از پالك 
44 اصلى واقع در قله خيابان شــاهد خريدارى از مالك رســمى آقاى طهماسب عبدالملكى 27- آقاى باقر شاهرخى 
فرزند حســن به شماره شناسنامه 929 صادره قروه به شــماره ملى 3800668701 در ششدانگ يكباب خانه به 
مســاحت 184/88 مترمربع قســمتى از پالك 698 فرعى از 63 اصلى واقع در قروه خيابان شهيد خداوردى كوچه 
يشم خريدارى از مالك رسمى آقايان رضا، اكبر، قاسم، ابراهيم و غالمرضا يعقوبى. م الف/660 تاريخ انتشار نوبت 

اول: 93/10/27 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/12
 رئيس ثبت اسناد و امالك قروه

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139360327001005976-93/9/11 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى زنجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم 
زهرا رجبى فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 638 صادره از زنجان به شماره ملى 4281784381 در ششدانگ 
يكباب ســاختمان بمســاحت 63/96 مترمربع پالك شــماره 17992 فرعى از 38 اصلى بخش 7 زنجان خريدارى از 
مالك رســمى مصطفى غالمى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شــود در صورتى كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند 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 مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/1737- تاريخ انتشار نوبت اول: 

93/10/27- تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/12 
محمدلو- رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان 

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد حدود ششــدانگ يك باب حياط داراى پالك ثبتى 3/258 واقع در بدشت- بخش 2 شاهرود 
ملكى آقاى/خانم عصمت عرب احمدى وراث آقاى محمد عرب احمدى به علل منعكســه در پرونده ثبتى به عمل 
نيامده. لذا حسب درخواست مالك پالك مذكور، تحديد حدود اختصاصى در مورخه 93/12/11 در محل انجام 
خواهــد گرفــت. مراتب طبق ماده 14 قانون ثبت به مالك، مجاورين و صاحبــان حقوق ارتفاقى پالك فوق الذكر 
اعالم مى گردد كه در ســاعت 9 صبح روز تعيين شــده جهت معرفى حدود ملك خود و نظارت بر عمليات تحديد 
حدود در محل حضور داشــته باشــند و چنانچه هر يك از مجاورين و اشخاص حقيقى و حقوقى نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقى و انتفاعى ملك مورد تحديد حقى براى خود قائل مى باشند، برابر ماده 20 قانون ثبت ظرف مدت 
30 روز از تاريــخ تنظيم صورتجلســه تحديد حدود، اعتراض خــود را كتبا به دادگاه محل تحويل و گواهى آن را 
به اين اداره تسليم نمايند. در غير اينصورت عمليات ثبتى بنام متقاضى ادامه خواهد يافت. الزم به ذكر است 
كه حضور مالك در ساعت 8 صبح روز مقرر در اداره ثبت شاهرود جهت هماهنگى با نماينده و نقشه بردار اين 

اداره الزامى مى باشد. تاريخ انتشار: 93/11/12
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى ساختمانهاى فاقد سند رسمى
 (موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه )

هيات حل اختالف مستقر در ثبت مياندواب بشرح زير تصرفات مفروزى و مالكانه اشخاص را تاييد و به جهت 
عدم دسترسى به مالكين مقرر شده است پس از نشر آگهى سند مالكيت رسمى صادر و تسليم گردد و عليهذا در 
اجراى ماده 3 قانون مذكور و ائين نامه اجرايى ان مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالكين مشــاع 
و ساير صاحبان حقوق آگهى مى شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداكثر ظرف مدت دو ماه از انتشار 
اولين آگهى اعتراض كتبى خود را مستقيماً به اداره ثبت اسناد و امالك مياندواب تسليم نموده و بايد يكماه از تاريخ 
تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست بمرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند در غير اينصورت سند مالكيت مورد 
تقاضاى متصرف بر اساس مدلول راى صادره در حدود مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالكيت جديد مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1-راى شــماره 139360313006017287 مورخه 93/8/19 آقاى يعقوب گوهرى ششدانگ يكباب خانه 
قســمتى از پالك 5761 فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه خريدارى شــده از اسمعيل ومصيب هردو جعفرنژاد و 

بخشعلى آگين پرونده هيات  2340 سال 92 به مساحت 96/83  مترمربع تحت پالك 24400 فرعى.
2- راى شماره 139360313006017288 مورخه 93/8/19 آقاى عليرضا پاشائى ششدانگ يكباب خانه 
قســمتى از پالك 3246 فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه خريدارى شــده از شــمس اله ذكريايى وساير مالكين 

مشاعى  پرونده هيات  859 سال 91 به مساحت 70/47  مترمربعتحت پالك 24399 فرعى.
3- راى شماره 139360313006016879 مورخه 93/8/9 خانم صونا  نورپاك  ششدانگ اعيانى يكباب 
خانه قســمتى از پالك 2309 فرعى از 39 اصلى بخش 14 مراغه خريدارى شــده از آتابابا دلبســته  پرونده هيات  

5955 سال 91 به مساحت 261/70  مترمربع تحت پالك  24398 فرعى.
4- راى شــماره 139360313006017024 مورخه 93/8/16 آقاى خداوردى عباســى ششدانگ اعيانى 
يكباب خانه قسمتى از پالك 3255 فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه خريدارى شده از على جليل وند وسايرمالكين 

مشاعى  پرونده هيات  479 سال 91 به مساحت 84/25  مترمربع تحت پالك 24397 فرعى.
5- راى شــماره 139360313006014796 مورخه 93/7/2 آقاى اســمعيل نژادولى آقباش ششــدانگ 
اعيانى يكباب خانه قسمتى از پالك 3133 فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه خريدارى شده از محمود و صفر هردو 

عبدزاده پرونده هيات  1994 سال 91 به مساحت 100/52  مترمربع تحت پالك 24401 فرعى.
6-راى شــماره 139360313006018399 مورخــه 93/9/3 خانــم نادره نجارى ششــدانگ يكباب خانه 
قسمتى از پالك نسق زراعى  1365 مورخه 50/12/25 دفتر 4 تحت پالك 4اصلى بخش 7 مراغه خريدارى شده 
از قهرمان افشــارلو پرونده هيات  6411 ســال 91 به مساحت 170/55 مترمربع كه براى آن  پالك 3218 معين 

شده است.
7- راى شــماره 139360313006018707 مورخه 93/9/7 آقاى صمد نورعباديان  ششدانگ يكبابخانه 
قسمتى از پالك نسق زراعى  1369 مورخه 50/12/25 دفتر 4 تحت پالك 4 اصلى بخش 7 مراغه خريدارى شده 
از حبيب اله مديرى پرونده هيات  3152 ســال 91 به مســاحت 142/19 مترمربع كه براى آن  پالك 3217 معين 

شده است.
8- راى شماره 139360313006018212 مورخه 93/9/1 آقاى نامدارگل محمدى  ششدانگ يكبابخانه 
قســمتى از پالك نســق زارعى 1951مورخه 51/8/29 دفتر 4 تحت پالك 4 اصلى بخش 7 مراغه خريدارى شــده 
از خســرو صالحى پرونده هيات  4586 ســال 91 به مســاحت 170/40 مترمربع كه براى آن  پالك 3216 معين 

شده است .
9- راى شماره 1393603130060184140 مورخه 93/9/3 آقاى جالل گل محمدى  ششدانگ يكبابخانه 
قســمتى از پالك نســق زارعى 1951مورخه 51/8/29 دفتر 4 تحت پالك 4 اصلى بخش 7 مراغه خريدارى شــده 
از خســرو صالحى پرونده هيات  4585 ســال 91 به مســاحت 160/34 مترمربع كه براى آن  پالك 3147 معين 

شده است .
10- راى شماره 57و139360313006015650 مورخه 93/7/26 خانم سكينه نجفيان وسلطانعلى مرادى  
ششــدانگ يكبابخانه هركدام نسبت به سه دانگ مشاع  قسمتى از پالك نســق زارعى 1365مورخه 50/12/25 
دفتر 4 تحت پالك 4 اصلى بخش 7 مراغه خريدارى شده از قهرمان افشارلو پرونده هيات  3976-3979 سال 91 

به مساحت 194/49 مترمربع كه براى آن  پالك 3137 معين شده است .
11-راى شــماره 139360313006020043 مورخه 93/9/25 آقاى اسداله على زاده ششدانگ يكباب 
خانه قسمتى از پالك 2672 فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه خريدارى شده از على جاهد- معصومه مكارى پور و 

ساير مالكين مشاعى ديگر پرونده هيات  1523 سال 92 به مساحت 161/80  مترمربع تحت پالك 24540 فرعى.
12- راى شــماره 1393603130060161134 مورخه 93/8/1 آقاى منصور كريم نژاد ششدانگ يكباب 
خانه قســمتى از پالك 2183 فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه خريدارى شــده از اميد غفارزاده  پرونده هيات  

1225 سال 92 به مساحت 132/31  مترمربع تحت پالك 24539 فرعى.
13- راى شــماره 139360313006020145 مورخه 93/9/26 خانم  مولود مردانى   ششــدانگ يكباب 
خانه قســمتى از پالك 2420 فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه خريدارى شــده از وراث مرحوم باپور مشــكينى  

پرونده هيات  5554 سال 91 به مساحت 204/37  مترمربع تحت پالك 24538 فرعى.
14- راى شماره 139360313006020146 مورخه 93/9/26 آقاى اباذر پاشايان   ششدانگ يكباب خانه 
قسمتى از پالك 2420 فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه خريدارى شده از وراث مرحوم باپور مشكينى  پرونده 

هيات  5553 سال 91 به مساحت 206/20  مترمربع تحت پالك 24537 فرعى.
15- راى شــماره 139360313006019970 مورخــه 93/9/24 خانــم فاطمــه حســن وند ششــدانگ  
يكبــاب خانه قســمتى از پــالك 3247 فرعــى از يك اصلى بخــش 14 مراغه خريدارى شــده از ســريه- مرحمت 

–پرويزهرسههوشيارپرونده هيات  5926 سال 91 به مساحت 127/70  مترمربع تحت پالك 24536 فرعى.
16- راى شــماره 139360313006020027 مورخه 93/9/25 آقاى ســهراب اوجاقى ششدانگ  يكباب 
خانه قسمتى از پالك نسق زارعى 1365 مورخه 50/12/25 دفتر 4 تحت پالك 4 اصلى بخش 7 مراغه  خريدارى 

شده از قهرمان افشارلو  پرونده هيات  5926 سال 91 به مساحت 217/90  مترمربع تحت پالك 3260 فرعى.
تاريخ انتشار نوبت اول : روز   شنبه مورخه93/10/27

تاريخ انتشار نوبت دوم : روزيكشنبه مورخه 93/11/12
 خيرى -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندواب

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ پالك شماره 1/2792 اصلى بخش 2 ثبتى شاهرود در صفحه 510 دفتر 76 ذيل 
شــماره 11064 به نام على اكبر قربانى صادر و تســليم گرديده اســت و به موجب نقل و انتقاالت به احمدرضا 
حســام جبلى منتقل گرديد مالك با ارائه دو برگ استشــهاديه محلى اعالم نموده است كه سند مالكيت به علت 
جابجايــى مفقود گرديده اســت و تقاضاى صدور ســند مالكيت المثنى نموده اند لــذا برابر تبصره 1 ماده 120 
آييــن نامــه قانون ثبت مراتب يك بار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى تا هر كس نســبت به صدور 
ســند مالكيت اعتراض دارد و يا ســند مالكيت در دست وى مى باشــد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب 
را ظــرف مــدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتبا به اداره ثبت اســناد و امالك شــاهرود اعالم در غير 
اينصورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ســند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد.به شماره 
چاپى 142074 مى باشــد بموجب ســند رهن 2480-85/10/5 دفتر 24 شــاهرود در رهن بانك كشاورزى 

قرار دارد.  تاريخ انتشار: 93/11/12
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
(موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه )

هيات حل اختالف مســتقر در ثبت مياندواب بشــرح زير تصرفات مفروزى و مالكانه اشخاص را تاييد و به 
جهت عدم دسترســى به مالكين مقرر شــده است پس از نشر آگهى سند مالكيت رسمى صادر و تسليم گردد و 
عليهذا در اجراى ماده 3 قانون مذكور و ائين نامه اجرايى ان مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالكين مشاع و ساير صاحبان حقوق آگهى مى شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداكثر ظرف مدت 
دو ماه از انتشار اولين آگهى اعتراض كتبى خود را مستقيماً به اداره ثبت اسناد و امالك مياندواب تسليم نموده 
و بايد يكماه از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت دادخواســت بمرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند در غير 
اينصورت سند مالكيت مورد تقاضاى متصرف بر اساس مدلول راى صادره در حدود مقررات صادر خواهد شد 

و صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1-راى شــماره 139360313006021678 مورخــه 93/10/21 آقــاى محرم حيدر زاده  ششــدانگ 
يكبابخانه قسمتى از پالك 4-اصلى بخش 7  حوزه ثبتى مياندوآب موضوع سند 1373 مورخه 1350/12/25 
دفتر 4 مياندوآب   خريدارى شده از آقاى حسين كريم زاده   پرونده 6289 سال 91 به مساحت 258/8 متر 

مربع  كه براى آن پالك 3304 فرعى تعيين شده است.
2- راى شــماره 139360313006021665  مورخه 93/10/21 آقاى شــهرام زاد مجيد گاوميشگلى 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى كل پالك 401 فرعى از 44 اصلى واقع در گاوميشگلى بخش 14 مراغه حوزه 

ثبتى مياندوآب  خريدارى شده از آقاى مجيد امينى  پرونده 0055 سال 92 به مساحت 10769/15 متر مربع .
3- راى شماره 139360313006020320 مورخه 93/10/3 آقاى عيسى ناظمى  ششدانگ يكبابخانه 
قســمتى از پالك 4 اصلى بخش 7 مراغه حوزه ثبتى مياندوآب خريدارى شــده از آقاى احمد شــريفى  پرونده 

1303 سال 91 به مساحت 148/20 متر مربع  كه براى آن پالك 3302 فرعى تعيين شده است.
4- راى شــماره  139360313006021799  مورخــه 93/10/22 آقــاى يوســف جعفــرى  جعفر آباد 
ششدانگ يكبابخانه قسمتى از پالك 5498 فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه حوزه ثبتى مياندوآب خريدارى 
شــده از  ســالم اله فرساد  پرونده 4308 ســال 91 به مساحت 114/08 متر مربع  كه براى آن پالك 24660 

فرعى تعيين شده است.
5- راى شماره 139360313006021574 مورخه 93/10/20  آقاى خالد دهار   ششدانگ يكبابخانه 
قســمتى از پــالك  5496فرعى از يــك اصلى بخش 14 مراغه حــوزه ثبتى مياندوآب   خريدارى شــده از آقاى 
رســتم لطيفيــان   پرونده هيات  4526 ســال 91 به مســاحت 245/45 مترمربع كه بــراى آن  پالك 24669 

معين شده است .
6-راى شــماره 139360313006021672 مورخــه 93/10/11 آقــاى ســالم مصطفى نــژاد جارچلو  
ششدانگ يكبابخانه قسمتى از پالك 2164 فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه حوزه ثبتى مياندوآب  خريدارى 
شــده از حســين احمدى و شــركاء  پرونده 2618 ســال 91 به مســاحت 202/09 متر مربع  كه براى آن پالك 

24651 فرعى تعيين شده است.
7-راى شماره 13936031300602668 مورخه 93/10/21 آقاى على غفارزاده  قره ورن  ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعى  قسمتى از پالك 4-اصلى واقع در قره ورن  بخش 7 مراغه حوزه ثبت ملك  مياندوآب  
خريدارى شده از نسق سيف اله پاشاوند   پرونده 1040 سال 92 به مساحت 20444/80 متر مربع  كه براى 

آن پالك 3300 فرعى تعيين شده است.
8- راى شــماره 139360313006021049  مورخــه 93/10/13 آقــاى عبادالــه خانــى   ششــدانگ  
يكبابخانــه قســمتى از پالك  4- اصلى واقــع در قره ورن بخش 7 مراغه حوزه ثبت مياندوآب  خريدارى شــده 
از آقاى تيمور مديرى  پرونده 4337 ســال 91 به مســاحت 1003/73 متر مربع كه به آن پالك 3301 فرعى 

تعيين شده است.
9- راى شــماره 139360313006021329 مورخــه 93/10/16 خانــم مينــا عزيزپــور ششــدانگ 
يكبابخانــه قســمتى از پالك 5761 فرعــى از يك اصلى واقع در بخــش 14 مراغه حوزه ثبتــى ملك مياندوآب  
خريدارى شده از  اسماعيل جعفرنژاد پرونده 1935 سال 92 به مساحت204/20 متر مربع  كه براى آن پالك 

24668 فرعى تعيين شده است.
10-راى شماره 139360313006020718 مورخه 93/10/7 آقاى على اكبرى ششدانگ يكباب خانه 
قســمتى از پالك 4177فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه خريدارى شــده از كرمعلى اروجى و بشــير متانت 

پرونده هيات  3567 سال 91 به مساحت 103/35 مترمربع كه براى آن  پالك 24610 معين شده است.
11- راى شماره 139360313006021147 مورخه 93/10/14 آقاى آصف حسينى ششدانگ يكباب 
خانه قسمتى از پالك    14257 فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه خريدارى شده از اكبر عسگراوغلى  پرونده 

هيات  1815 سال 92 به مساحت 218/25 مترمربع كه براى آن  پالك 24611 معين شده است.
12- راى شــماره 13936031300602021148 مورخــه 93/10/14 آقــاى شــكرعلى حســن زاده  
ششــدانگ يكباب خانه قســمتى از پــالك     2674الى 2676 فرعــى از يك اصلى بخــش 14 مراغه خريدارى 
شــده از خليــل اقبال تپه  پرونده هيات  1821 ســال 92 به مســاحت 144/91 مترمربع كــه براى آن  پالك 

24612 معين شده است.
13- راى شــماره 139360313006021144 مورخه 93/10/14 آقاى  محبوب حســن پور ششدانگ 
اعيانــى يكبــاب خانه قســمتى از پــالك    2646 فرعى از يك اصلــى بخش 14 مراغه خريدارى شــده از گرجى 
زرندى – مجيد احد پور- رشيد ذهنيان و ساير مالكين مشاعى ديگر پرونده هيات  2955 سال 91 به مساحت 

178/53 مترمربع كه براى آن  پالك 24613 معين شده است.
14- راى شماره 139360313006021132 مورخه 93/10/14 آقاى على اشرف شريفى  ششدانگ 
يكبــاب خانه قســمتى از پــالك    14704 فرعى از يك اصلى بخــش 14 مراغه خريدارى شــده از محمد رئوف 
ومحمدشــريف اسماعيل پور و شاپور ســموعان   پرونده هيات  3140 سال 91 به مساحت 175/19 مترمربع 

كه براى آن  پالك 24614 معين شده است.
15- راى شماره 139360313006021666 مورخه 93/10/21 آقاى سياوش آباديان ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى قســمتى از پالك نســق زراعى 3039 مورخه 48/1/31 دفتر 4 تحت پالك 7 اصلى بخش  
14مراغه خريدارى شــده از خود مالك داراى ســند مشاعى اســت   پرونده هيات  1682 سال 92 به مساحت 

17019/50 مترمربع كه براى آن  پالك 944  معين شده است.
16-راى شــماره 139360313006021675 مورخــه 93/10/21 آقاى شــهريار طالبان   ششــدانگ 
يكبابخانــه قســمتى از پــالك 4-اصلى واقع در قــره ورن  بخش 7  حوزه ثبت ملك  مياندوآب  خريدارى شــده 
از آقاى قهرمان افشــار لو   پرونده 6353 ســال 91 به مســاحت 129/28 متر مربع  كه براى آن پالك 3303 

فرعى تعيين شده است.
17- راى شــماره 139360313006021462  مورخــه 93/10/18 آقاى مصطفى داداش زاده  وكيل 
كنــدى  ششــدانگ  اعيانى يكبابخانه قســمتى از پالك 638 فرعى از 39 اصلى واقــع در وكيل كندى بخش 14 
مراغه حوزه ثبتى مياندوآب  خريدارى شده از آقاى بهمن يوسف زاده و سيف اله همانژاد  پرونده 1700 سال 

92 به مساحت 196/80 متر مربع كه به آن پالك 853 فرعى تعيين شده است.
18- راى شــماره 1393603130060201912 مورخــه 93/10/23 آقــاى نقــى وكيلــى زنجيرآبــاد   
ششــدانگ اعيانى  يكبابخانه قســمتى از پالك 3599 فرعى از يك اصلى واقــع در بخش 14 مراغه حوزه ثبتى 
ملك مياندوآب  خريدارى شــده از  خديجه و معصومه طاليى پرونده 0132 ســال 93 به مساحت180 متر مربع  

كه براى آن پالك 24662 فرعى تعيين شده است.
19- راى شماره  139360313006021325  مورخه 93/10/16 آقاى اكبر محمدى اوزون  ششدانگ 
يكبابخانــه قســمتى از پالك 109 فرعــى از يك اصلى بخش 14 مراغه حوزه ثبتى مياندوآب خريدارى شــده از  
وراث مجيــد ثروتيــان   پرونده 3559 ســال 91 به مســاحت 127/60 متر مربع  كه بــراى آن پالك 24670 

فرعى تعيين شده است.
20- راى شماره 139360313006021581 مورخه 93/10/20  آقاى عادل رشيد چليك   ششدانگ 
اعيانى يكبابخانه قســمتى از پالك  3225فرعى از يــك اصلى بخش 14 مراغه حوزه ثبتى مياندوآب   خريدارى 
شــده از آقاى عزيزاله شــاهين  و رحيم خانى پرونده 4214 سال 91 به مساحت 77/88 مترمربع كه براى آن  

پالك 24644 معين شده است .
21-راى شــماره 139360313006022784 مورخه 93/11/6 آقاى عزت فرنيا  مبنى بر صدور سند 
مالكيــت   ششــدانگ عرصــه  يكباب ســاختمان  قســمتى از پالك 6- اصلــى  قجلو بخش 7 مراغــه حوزه ثبتى 
مياندوآب خريدارى شــده از حيدر على اقدســى   پرونده هيات  2416 ســال  92 به مساحت 1144/85 متر 

مربع  كه براى آن پالك 181 فرعى تعيين شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول : روز  دوشنبه   مورخه   1393/11/12

تاريخ انتشار نوبت دوم : روز  سه سنبه  مورخه  27 /1393/11
خيرى-  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندواب 

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139360301053003989هيات اول/دوم موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاى حســن قلى پور فرزند جليل بشــماره شناســنامه 2992 صادره از تبريز در سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در حد فنداســيون و انبارى به مساحت 229/95 مترمربع 
پالك فرعي از اصلى مفروز و مجزي شــده از پالك 103 فرعي از 89 اصلي واقع در كهريزك خريدارى از مالك 
رسمى خانم نصرت اطمينان محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي 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 قضايي تقديم نمايند بديهي اســت در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت 

اول: 93/11/12 ، تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/28. م الف/4642
رئيس ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139360301053003821 هيات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبــت ملك كهريزك تصرفــات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاى مرتضى شهســوارى علويچه فرزند عباس بشــماره شناســنامه 24 صادره از نجف آباد 
در يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مســاحت 55 مترمربع پالك فرعي از اصلى مفروز و مجزي شــده از 
پالك 1173 فرعي از 93 اصلي واقع در باقرشــهر كهريزك خريدارى از مالك رســمى آقاى محمدجواد تهرانچى 
محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه 
اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 93/11/12 ، تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 93/11/28. م الف/4641
رئيس ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى اصالحى شــماره 139360327008000738 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سلطانيه تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضى آقاى مهدى فتح الهى فرزند احمد به شــماره شناسنامه 5 صادره از سلطانيه در ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 103534 مترمربع در قســمتى از پالك 474 فرعى از 64 اصلى مفروز و 
مجزى شده از پالك مرقوم با توجه به مفاد گزارش كارشناس به شماره 83354 مورخه 93/10/27 و با عنايت 
به اينكه راى هيات تاكنون اجرا نشده لذا پس از بررسى راى صادره به شماره 139360327008000646 
به شــرح ذيل اصالح مى گردد: با كســر از مالكيت مشاعى اكبر كالنترى به ميزان دو جفت و مالكيت مشاعى خود 
متقاضى طبق اسناد مشاعى صادره به ميزان يك دهم سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ نسبت به مورد تقاضا 
بصــورت زمين مزروعى به مســاحت 103534 مترمربــع از پالك 474 فرعى از 64 اصلــى و راى صادره قبلى 
تحــت شــماره 139360327008000646 با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا ميباشــد. لــذا به منظور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيت اعتراضى داشــته باشــند مــى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/ 1829- تاريخ انتشــار نوبت اول: 93/11/12- تاريخ انتشــار نوبت دوم: 

 1393/11/27
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان زنجان

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششــدانگ پالك شــماره 130/13914 و 1/131  بخش دو ثبتى شاهرود در صفحه 220 
دفتر 140 ذيل شــماره 20345 به نام خانم بتول شــهميرزادى اول صادر و تسليم گرديده است و برابر سند 
قعطى 72062 مورخ 1391/12/20 دفتر 9 شاهرود دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك مذكور به آقاى حسين 
صديقى انتقال قطعى يافت كه براى نامبرده تاكنون ســند صادر نگرديده اســت. سپس خانم بتول شهميرزادى 
اول جهت چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ مالكيت خود با ارائه دو برگ استشــهاديه اعالم نموده است كه سند 
مالكيت به علت جابجايى و اسباب كشى مفقود گرديده است و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده اند لذا 
برابر تبصره يك ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك بار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى تا 
هر كس نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام 
معامله اى اســت مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتبا به اداره ثبت اســناد و امالك 
شاهرود اعالم در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر 

خواهد شد. تاريخ انتشار: 1393/11/12
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى وقت رسيدگى 
در اجــراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور كيفرى 
مصوب 78/6/28 به آقاى نورعلى رضايى كه در پرونده كالسه 9209988322402117 به 
اتهام صدمه بدنى تحت تعقيب مى باشــد ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى مورخ 94/1/15 
راس ســاعت 10:30 صبح با در دست داشــتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به 
دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/3252
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه جزايى كرمانشاه

متن آگهى
حســب محتويات پرونده كالسه 930965 اين شعبه اتهام آقاى محمدرضا اخوان سرشت 
مشــاركت در ورود به عنف مى باشــد كه متوارى اســت لذا در اجراى ماده 115 از ق ا د ك به 
ايشان ابالغ كه در مورخه 93/12/23 ساعت 9/30 خود را به اين شعبه معرفى نمايد در غير 

اينصورت راى غيابى صادر خواهد شد. م الف/3254
مدير دفتر شعبه 105 دادگاه جزايى  كرمانشاه

متن آگهى
حســب محتويات پرونده كالسه 93*982 اين شــعبه اتهام آقايان عليرضا پناهى 2- امير 
پناهى 3- ســعيد اميرى مشــاركت در ايراد صدمه عمدى و مشــاركت در تخريب مى باشد كه 
متوارى اســت لذا در اجراى ماده 115 از ق ا د ك به ايشــان ابالغ كه در مورخه 93/12/24 
ســاعت 10/30 خود را به اين شــعبه معرفى نمايد در غير اينصورت راى غيابى صادر خواهد 

شد. م الف/3256
مدير دفتر شعبه 105 دادگاه جزايى كرمانشاه

متن آگهى
حســب محتويات پرونده كالسه 93979 اين شعبه اتهام آقاى 1- على شير بابك پور 2- 
خانم گل چين بهرامى 3- نازطال بابك پور ايراد صدمه عمدى و مشــاركت در تخريب مى باشــد 
كه متوارى است لذا در اجراى ماده 115 از ق ا د ك به ايشان ابالغ كه در مورخه 93/12/23 

ساعت 10/30 خود را به اين شعبه معرفى نمايد. م الف/3257
مدير دفتر شعبه 105 دادگاه جزايى كرمانشاه


