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ابالغ نقشه و صورتمجلس افرازى پالك 186 فرعى از 36 اصلى بخش 2 ثبت محمودآباد
نظربه اين كه عمليات افرازى پالك فوق الذكر ســهمى آقاى ســعيد روحى مطلق به اتمام رســيده و نظر و رأى 
مســئول اداره به شــرح بين الهاللين ((باتوجه به نقشه ترسيمى و صورت مجلس افرازى تنظيمى و مجوز صادره از 
شــهردارى ســرخرود به شــماره 3806-94/5/24 مبنى بر بالمانع بودن افرازى مالكيت آقاى روحى با درخواست 
افــراز متقاضى برطبق ماده آيين نامه افراز موافقت مى شــود مراتب طبق مــاده 6 همان آيين نامه و ماده 2 قانون 
افراز به مالكين مشاعى ابالغ گردد صادر گرديد لذا به كليه مالكين مشاعى پالك مذكور ( به پيوست ده برگ ليست 
اســامى مالكين مشــاعى پالك 186 فرعى) اخطار و ابالغ مى گردد چنانچه نســبت به نحوه افراز پالك فوق اعتراضى 
داشته باشند مى توانند ظرف مدت 10 روز پس از رويت نقشه و صورتمجلس افرازى برابر ماده 2 قانون افراز و 
فروش امالك مشــاع اعتراض خويش را به دادگســترى سرخرود تسليم و رسيد گواهى آن را به اين اداره تحويل 
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صورتمجلس افرازى پالك  186 فرعى از 36 اصلى بخش 2 ثبت محمودآباد
سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 189060مترمربع تحت پالك مذكور واقع  در قريه سرخرود 
ذيل ثبت شماره 6816 صفحه 353 دفترجلد 44 به نام سازمان جنگل ها و مراتع كشورثبت و سند مالكيت صادر 
و تسليم گرديده سپس برابر يكسرى نقل و انتقاالتى بموجب سند قطعى شماره 37252-69/11/27 دفترخانه 
شــماره 28 بابل مقدار نهصدسهم مشاع از كل ششــدانگ مورد ثبت به آقاى حسن قاسميان اميرى منتقل و ذيل 
ثبت 6834 صفحه 407 دفتر جلد 44 به نام وى ثبت گرديده سپس طى سند قطعى شماره 70/10/11-41015 
دفترخانه شماره 28 بابل مورد ثبت اخير(تمامت نهصدسهم) به آقاى سعيد روحى مطلق انتقال قطعى يافته وايشان 
نيز برابر سند قطعى شماره 28873-76/1/17 دفترخانه 69 محمودآباد مقدار سيصد سهم مشاع از مورد ثبت 
خويش را به غير واگذار نموده كه در نهايت مقدار ششصد سهم مشاع در سهم آقاى سعيد روحى مطلق باقى مانده 
اســت هم چنين در تاريخ 74/5/23 مالك اخير درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى را از اداره نموده كه پس 
از طى تشريفات قانونى سند مالكيت المثنى به شماره مسلسل 650684 صادر و تسليم وى گرديده است. سپس 
آقاى رضا احمدى طى وكالتنامه شــماره 31467-94/3/12 دفترخانه 160ســرخرود از سوى موكل خويش برابر 
درخواســت وارده به شــماره 12/94/3044-94/3/18 تقاضاى افراز حصه و سهمى مالكيتى ملك موكل خويش 
را از كل ششدانگ پالك مذكور از اين اداره نموده و از اعالم آدرس ومحل سكونت ديگر مالكين مشاعى اظهار بى 
اطالعى و عجز نموده كه پس از تعيين وقت به استناد ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مراتب 
افرازپس از تعيين وقت كه در نشــريه رسالت به شماره 8410-94/3/31 انتشار يافته، اينجانبازارع و ، نماينده 
ونقشــه بردار ثبت در اجراى ابالغ شــماره 12/94/3453-94/4/18 رأس موعد مقــرر به اتفاق وكيل خواهان 
افــراز با حضور در محل وقوع ملك نخســت محدوده ســند مالكيت  كنترل و همان گونه كــه در افرازهاى قبلى نيز 
گزارش گرديده پالك 186 فرعى به دليل وجودخيابان  وشوارع عمال به هجده قطعه مفروز گرديده و سهم خواهان 
افرا زدر قطعه چهارم از قطعه هجدهم از قطعات هجده گانه افرازى قرار گرفته است و خواهان افراز سهم خويش 
را با ايجاد حدفاصل واحداث ساختمان كه از آن بهره بردار يمى نمايد عمال از سهم ساير مالكين مشاعى منتزع نموده 
و در تصرف خويش قرار گرفته اســت نقشــه افرازى تهيه شده به نحوى كه سهم خواهان و خواندگان افراز در آن 
منعكس گرديده باشــد ترسيم شده اســت پس از ارائه گزارش افراز به مسئول اداره  مراتب همراه تصويرى از 
نقشه افرازى طى شماره 12/94/4336-94/4/18 از شهردارى سرخرود درخصوص افراز استعالم، كه شهردار 
ســرخرود مكتوبا طى شــماره 3806-94/5/24 منضم به نقشه افرازى ممهور به مهر شهردارى ،افراز قطعه مورد 
نظر را باتوجه به كاربرى مسكونى بالمانع اعالم نموده است ضمنا شهردارى اعالم نموده كه در قسمت شمال و شرق 
قطعه افرازى داراى عقب نشــينى مى باشــد كه با تغييرات اعالم شــده از سوى شهردارى مساحت قطعه افرازى به 
دليل رعايت پخى و عرض گذر به 553مترمربع تقليل يافته است لذا با عنايت به گزارش افرازى و استعالم به عمل 
آمده بدوا به شــرح حدود اوليه و ســپس قطعات افرازى مى پردازيم:الف)حدود اوليه:ششــدانگ يك قطعه زمين 
محصور به ديوار به ماسحت 189060مترمربع محدود است شماال به طول 1585متر پايه هاى چوبى است به خيابان 
سى مترى احداثى از پالك 118 اصلى شرقا به طول 125متر پايه هاى چوبى است به خيابان بيست مترى احداثى 
جنوبا به طول هاى اول 105متر و 60متر دوم كه غربى است به طول 12متر سوم به طول هاى 90متر و 70متر و 
550متر 190متر و 47متر و 65متر و 100 متر به ديوار بلوكى باقيمانده 36 اصلى چهارم كه شرقى است به طول 
169متر به چپر باقيمانده پالك مرقوم پنجمبه طول 249/50متر درب و ديوارى است به جاده آسفالته بابلسر غربا 
اول به طول 64متر به ديوار پاسگاه ژاندارمرى جزء باقيمانده پالك 36 اصلى دوم به طول 130متر پايه هاى چوب 
است به باقيمانده پالك مرقوم:ب) قطعه 18/1: اين قطعه كه در سهم خواندگان افراز(به پيوست ده برگ ليست 
اسامى مالكين مشاعى) قرار گرفته است به مساحت 14236مترمربع محدود است شماال به طول 284/20متر درب 
و ديوارى است به خيابان شرقا به طول 50متر به پالك 221 فرعى جنوبا به طول 283/90 متر درب و ديوارى است 
به خيابان غربا به طول 50/10متر درب و ديوارى است به خيابان 2) قطعه 18/2: اين قطعه كه در سهم خواندگان 
افراز(به پيوست ده برگ ليست اسامى مالكين مشاعى) قرار گرفته است به مساحت1350مترمربع محدود است 
شماال به طول 36/05متر درب و ديوارى است به خيابان شرقا به طول هاى 25متر به پالك 2097 فرعى و 25متر 
به پالك 2098 فرعى جنوبا به طول 17/80 متر درب و ديوارى است به خيابان و 25متر كه غربى است و 9متر به 
پالك 2228 فرعى و 9 متر به پالك 225 فرعى غربا به طول 25 متر به پالك 221 فرعى 3-قطعه 18/3: اين قطعه 
كه در سهم خواندگان افراز(به پيوست ده برگ ليست اسامى مالكين مشاعى) قرار گرفته است به مساحت 1202 
مترمربع محدود است شماال به طول 18متر درب و ديوارى است به خيابان شرقا به طول هاى 1/60متر به خيابان 
و 31/95متر و 18متر كه شــمالى اســت به ديوار قطعه چهارم افرازى كه در سهم خواهان افراز قرار گرفته است 
و 16/65متر درب و ديوارى اســت به خيابان خط دريا جنوبا به طول 36متر درب و ديوارى اســت به خيابان غربا به 
طول هاى 25متر به پالك 2098 فرعى و 25 متر به پالك 20967 فرعى 4- 18/4: اين قطعه كه در سهم خواهان 
افراز به نام آقاى سعيد روحى مطلق قرار گرفته است به مشخصات: ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا 
شده به مساحت 553مترمربع به شماره پالك فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 186 فرعى از 36 اصلى واقع در 
بخش دو ثبت محمودآباد محدود است: شماال به طول 12متر درب و ديوارى است و 8/50متر كه پخى است ديوارى 
است به خيابان شرقا به طول 26متر درب و ديوارى است به خيابان خط دريا جنوبا به طول 18متر ديوارى است به 
باقيمانده 186 فرعى غربا به طول 31/95متر ديوارى است به باقيمانده 186 فرعى . حقوق ارتفاعى ندارد.ارزيابى 
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اجراييه
محكوم له:عبدالحسين شكيب ف محمد محكوم عليه:محمدرضا شريفى خراسانى ف ابوالحسن مجهول المكان 
محكوم به:بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 9410092011301113 و شماره دادنامه مربوطه 
9409972011300294 محكوم عليه محكوم اســت به الزام به تنظيم و انتقال ســند رسمى در دفترخانه اسناد 
رسمى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 260 فرعى از 118 اصلى بخش 2 محمودآباد در حق محكوم له 

و پرداخت مبلغ نيم عشر دولتى كه ملزم به پرداخت آن مى باشد.م/الف 
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى سرخرود-سيده رضيه جاللى

آگهى حصر وراثت
خانم هما دژطاهريان ش ش 77 به شرح دادخواست به كالسه 4/197/94 از اين شورا  درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان رمضان مســگران كريمى ش ش 9 در تاريخ 93/10/6 در 
اقامتگاه دائمى خود بدورد زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-ابوالفضل ش ش 595 
پسرمتوفى2-حســين ش ش 2270021967 پسرمتوفى3-فاطمه ش ش 2270071514 دختر متوفى همگى 
مسگران كريمى صادره از رامسر4- هما دژطاهريان ف محمود ش ش 77 صادره از تنكابن همسر 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
شوراى حل اختالف حوزه چهارم رامسر

آگهى تعيين وقت رسيدگى 
خواهان على اكبر بهبودى جويبارى ف اســماعيل دادخواســتى به طرفيت خوانده حســين شكورى ف سهراب 
و رســول متولــى كجانــى به خواســته مطالبه وجــه تقديم دادگاه هــاى عمومى شهرســتان جويبار نمــوده كه جهت 
رســيدگى به شــعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى) شهرســتان جويبار واقع در شهرســتان جويبار ارجاع و به كالسه 
9409981293200008 (940008) ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 94/8/30 ساعت11:30 تعيين شده 
اســت . به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تــا خوانــدگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضرگردد.م/الف
شعبه دوم دادگاه حقوقى جويبار

آگهى مزايده اموال توقيفى نوبت اول
بموجب دادنامه صادره به شــماره 28-93/11/28 صادره از شــعبه حــل اختالف نوايى محله فريدونكنار و 
پرونده كالســه 940094 احكام آقاى على محمد بابايى مهلبانى به نشانى روستاى كاردگرمحله روبه روى شاليكوبى 
روحى محكوم است به پرداخت مبلغ 20,000,000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 687,706 ريال بابت 
تاخيــر تاديــه و مبلغ 170,000 ريال هزينه ديوانى در حق آقاى بهنام قلى تبــار و پرداخت مبلغ 1,000,000 ريال 
بابت هزينه ديوانى در حق دولت باتوجه به اين كه محكوم عليه يك دســتگاه يخچال ويترينى ســه درب ايســتاده 
درب شيشه اى فاقد هرگونه عالمت تجارى به رنگ زرد و قرمز را معرفى و توسط كارشناس منتخب دادگاه به مبلغ 
11,000,000 ريال قيمت گذارى گرديده كه در تاريخ دوشــنبه 94/6/23 ساعت 10 صبح در دفتر اجراى احكام 
دادگاه فريدونكنار به مزايده گذاشته مى شود. افرادى كه قصد بازديد از اموال مورد مزايده را دارند بايد 5 روز 
قبل از مزايده به اجراى احكام مراجعه نمايندو كسانى كه باالترين قيمت را ارائه نمايند برنده مزايده خواهند بود 
و هم چنين برنده مزايده در روز مزايده ده درصد را به حساب دادگاه واريز و مابقى طبق مقررات پرداخت خواهد 

شدو مابقى طبق مقررات پرداخت خواهد بود.م/الف373
اجراى احكام مدنى دادگسترى فريدونكنار

آگهى مزايده مال منقول
درخصوص پرونده كالسه 940281 مدنى شورا له آقاى حسن فالحى عليه آقاى قربان كاسب مبنى بر مطالبه  
وجه كه اموال منقول محكوم عليه توقيف گرديد توســط كارشــناس رسمى دادگســترى مورد بازديد قرار گرفته و 
مجموعا به مبلغ 83,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى مى گردد كه در تاريخ 94/6/28 روز شــنبه از ســاعت 10 
الى 11 صبح در اجراى احكام مدنى بابلســراز طريق مزايده به فروش خواهد رســيد . كسانى كه باالترين قيمت را 
باتوجــه به نظريه كارشــناس پرداخت نمايند برنده مزايــده خواهد بود.برنده مزايده بايــد ده درصد مبلغ را نقدا 
در روز مزايــده و مابقــى مبلــغ را حداكثر ظرف يك ماه پس از انجام مزايــده پرداخت نمايد. طالبين مى توانند پنج 
روز قبل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مراجعه تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.ضمنا جهت كســب اطالعات 
تكميلى طالبين مى توانند جهت مطالبه نظر كارشناســى تا روز قبل از مزايده به اجراى احكام مدنى شــوراى بابلسر 
مراجعه نمايند.اموال توقيفى:1- دلر پايى 14,000,000 ريال2-دستگاه فارسى بر 15,000,000 ريال3-اره برقى 
13,000,000 ريال4-دســتگاه هفــت كاره10,000,000 ريال5-ترازوى ديجيتال 9,000,000 ريال6-دســتگاه 
ســه كاره8,000,000 ريال7-دلر دســتى 4,000,000 ريال8-دلر پايى 5,500,000 ريال9-گاو صندوق دوطبقه 

4,500,000 ريال جمعا به مبلغ 83,000,000 ريال.م/الف
مديراجراى احكام مدنى شورا بابلسر

آگهى تعيين وقت رسيدگى
خواهــان ليال امينى خمارلو دادخواســتى به طرفيت رياســت محتــرم دادگاه خرم آباد وشــهرام امينى خمارلو 
بــه خواســته اذن در ازدواج تقديــم دادگاه هاى عمومى شهرســتان بخش خــرم آباد شهرســتان تنكابن نموده كه 
جهــت رســيدگى به شــعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى) بخش خــرم آباد واقع در بخش خرم آباد ارجاع و به كالســه 
9409981118200486 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 94/7/19 ســاعت 9 تعيين شــده است . به علت 
مجهول المكان بودن خوانده  و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م/الف8083 
شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى) بخش خرم آباد

آگهى مزايده مال غيرمنقول
بموجب پرونده اجرايى كالسه 9200159 مقدار پنج دانگ و ده سير عرصه به انضمام ششدانگ اعيانى يك 
باب خانه به مســاحت 188/50مترمربع قطعه اول تفكيكى به پالك شــماره 278 فرعى 61 اصلى واقع در بخش 3 
ثبت ســارى حدود ومشخصات:شــماال اول به طول 7/50مترمربع به ديوار دوم به طول 2متر و سوم به طول 8 متر 
ديوارى است هرسه قسمت به متصرفى اسحاق هاشمى شرقا اول به طول 2/50متر پى است به جاده سارى-كياسر 
دوم كه جنوبى اســت به طول 10 متر پى اســت ســوم به طول هاى 2متر و 18 متر پى است به قطعه دوم تفكيكى 
جنوبا به وضعيت نقشــه به طول هاى 0/80متر و 0/15متر و 7/20 متر هر ســه جزء ديوارى اســت به  متصرفى 
نورعلى اصغرى غربا در سه جزء كه جزء دوم جنوبى است به طول 13/80 متر و 0/60 متر و 5/45 متر در و ديوارى 
است به كوچه كه اوصاف اجمالى آن به اين شرح است:در محدوده سند مالكيت يك دستگاه ساختمان مسكونى به 
صورت كف كرســى دار و قديمى و با ارتفاع بلند كه قســمتى از كف كرسى تبديل به انبارى و سرويس بهداشتى و 
حمام شده كه مساحت آن حدود 40مترمربع و در قسمت همكف بناى مسكونى حدود 80مترمربع داراى دواتاق با 
كف موكت ديواره و سقف سفيدكارى و آشپزخانه تا نيمه كاشى كارى و كابينت سنگى و تراس با كف مفروش شده 
از سنگ و با ستون و نرده فلزى و درب هاى چوبى و پنجره هاى آلومينيوم و سربندى آخر خرپا فلزى و پوشش ورق 
ايرانيت نما ســازى نشــده داراى آب و گاز و برق، ملك موصوف جزء خدمات شــهرى هوالر قرار دارد كه ذيل ثبت 
37656 صفحه 157 دفتر امالك جلد 135 به نام خانم سحر برنجى ثبت و صادر و تسليم گرديده است و بموجب 
ســند رهنى 11447-86/10/2 دفتر 111 ســارى در رهن بانك مسكن شعبه مركزى ســارى قرار گرفته كه به 
علت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجراييه تحت كالســه شــماره 9200159 شــده است و ملك فوق واقع است 
در جاده سارى كياسر پايين هوالر بعد از داروخانه دكتر واثقى و توسط هيأت سه نفره كارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ يك ميلياردوسيصدوپنجاه ميليون ريال ارزيابى شده و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالسه فوق 
الذكر در روز يكشــنبه 94/6/29 از ســاعت 9 الى 12 ظهر در واحد اجراى اداره ثبت اســناد و امالك سارى واقع 
در بلوار طالقانى روبروى شــركت گاز اســتان مازندران از طريق مزايده حضورى به فروش مى رسد.مزايده از مبلغ 
1,350,000,000 ريال شــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشــته باشد فروخته خواهد شد. شركت در جلسه 
مزايده براى عموم آزاد است و فروش كال نقدى است . چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز 
بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد.طالبين و خريداران مى توانند جهت شركت 
در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك رمزدار به مبلغ پايه در جلسه مزايده به نشانى فوق شركت نمايندضمنا بدهى 
هاى مربوط به آب،برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره 
كه رقم قطعى آن ها براى اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه 
مفاصا حســاب هاى دارايى و شــهردارى و ... خواهد بود. مورد مزايده بيمه نمى باشــد.تاريخ انتشار:94/6/9 مى 

باشد.م/الف2347
مهدى داودى-رييس ثبت اسناد و امالك سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى پوريا شهسوار ميستانى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت آقاى كامران شيدايى تقديم كه 
به اين شعبه ارجاع و به كالسه 13/94/199 شوراى سارى ثبت شده چون خوانده مجهول المكان مى باشد حسب 
دستورشــورا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شود كه خوانده 
با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز 94/7/15 
ســاعت 9:30 در شــعبه 13 شــوراى حل اختالف حضور بهم رسانند واال رســيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد 

داشت .م/الف
شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى 

تصميم نهايى
پ كالســه : 9209981291201166 رأى دادگاه:درخصــوص دعوى آقاى فيروز قربان زاده با  وكالت خانم 
زهرا فتح تبار فيروزجايى به طرفيت1-آقاى لوريس زاكاريان2-شــركت پارس كران مبنى بر مطالبه  وجه به مبلغ 
100,000,000 ريــال و هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيــل توضيح آن كه خواهان مدعى 
است بموجب يك فقره چك به شماره 847885 از جارى 0104725464003 عهده بانك ملى ايران شعبه سه راه 
مجيديه از خواندگان طلب دارد منتها خواندگان ايرادى به خواســته مطــروح وارد ننموده اند لذا چون وجود اصول 
الشه چك و گواهينامه عدم پرداخت اصدارى از بانك محال عليه در يد خواهان حكايت از اشتغال ذمه خوانده دارد 
و هرگاه دينى برعهده كسى ثابت شداصل بر بقاى آن هست مگر اين كه خالف آن ثابت شود در حالى كه مانحن فيه 
مفروع عنه مى باشد لذا ضمن پذيرش خواسته خواهان به استناد مواد 310و320 قانون تجارت و تبصره ذيل ماده 
2 قانــون اصالح موادى از قانون صدور چــك مصوب 1382 و مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرســى 
دادگاه هــاى عمومى و انقــالب در امور مدنى حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ100,000,000 
ريال به عنوان اصل طلب و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك(92/9/28)تا زمان اجراى حكم 
براساس تغيير شاخص نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران كه از جانب اجراى احكام مدنى 
محاسبه خواهد شد و پرداخت مبلغ 2,013,000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت مبلغ3,600,000 ريال بابت 
حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر مى كند اين رأى نســبت به خوانده رديف دوم غيابى اســت لذا ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ســپس ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم 
تجديدنظر استان مازندران مى باشد اما رأى اصدارى نسبت به خوانده رديف اول حضورى است و ظرف بيست روز 

پس ازابالغ در مرجع محترم اخيرالذكر قابل تجديدنظرخواهى مى باشد.م/الف
شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)بابلسر

بــه خوانــدگان حســين اصغــرى هريكنــده ف گلعلى،حميدرضــا دامايــه ف  ابــالغ وقــت دادرســى  آگهــى 
محمدكاظم،سيدعليرضا پورحسين ف سيدمعصوم،صديقه محمدنژادچارى ف حسن فعال مجهول المكان

خواهان شــركت تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وكالت اقاى على نقى زاده به طرفيت حســين اصغرى هريكنده 
ف گلعلى،حميدرضا دامايه ف محمدكاظم،ســيدعليرضا پورحسيى ف سيدمعصوم،صديقه محمدنژاد چارى ف حسن 
دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان بابل نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
ششم دادگاه هاى عمومى(حقوقى) شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و به كالسه 940366 ثبت گرديده كه وقت 
رســيدگى آن 94/11/5 ســاعت8:30 تعيين  شــده اســت . 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 و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعــه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافــت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.م/الف
شعبه ششم دادگاه هاى عمومى(حقوقى) بابل

دادنامه
پ كالسه:9309981954200502 رأى دادگاه:درخصوص اتهام آقاى ولى اهللا سازنده ف حبيب مجهول المكان 
داير بر فروش مال غير (كالهبردارى)موضوع شكايت آقاى مرتضى خورج نظربه اين كه شاكى اسباب توجيهى خويش را در 
طرح شكايت يادشده بدين مضمون بيان داشته است اينجانب وفق فروشنامه مورخ 90/6/20 يك واحد ساختمان واقع 
در شهريار شهرك مريم قطعه 157 تفكيكى از پالك 46/5062 به مبلغ پنجاه و دوميليون تومان از مشتكى عنه خريدارى 
نموده و از آن جايى كه در زمان تحويل متوجه شده ملك موضوع مبايعه نامه متعلق به شركت تعاونى مسكن فرزانگان 
مى باشد و فروشنده هيچ گونه مالكيتى نسبت به آن ندارد و اقدام به انتقال مال غير نموده تقاضاى تعقيب و مجازات 
متهم را به اتهام فروش مال غير خواستار شده دادگاه با بررسى محتويات پرونده،شكايت شاكى يادشده،كيفرخواست 
صادره از دادسراى عمومى وانقالب عباس آباد،مالحظه اصل فروشنامه تنظيمى فى مابين طرفين،پاسخ استعالم ثبتى از 
اداره ثبت اسناد وامالك مربوطه،ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده و باتوجه به اين كه متهم عليرغم ابالغ از طريق 
نشر آگهى حضور نيافته و دفاعى معمول نداشته ، فلذا داگاه بزهكارى اش را محرز تشخيص و ازاين رو به استناد ماده 
يك قانون راجع به انتقال مال غير ناظر به ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالل و كالهبردارى وى را 
به تحمل دوسال حبس و رد ثمن دريافتى به مبلغ پنجاه و دوميليون تومان به شاكى و معادل ثمن مأخوذه به عنوان جزاى 
نقدى در حق صندوق دولت جمهورى اسالمى ايران محكوم مى نمايد. ضمنا راجع به شكايت شاكى آقاى جواد خورج عليه 
متهم داير بر فروش مال غير نظر به عدم احراز سمت شاكى در اجراى ماده 265 قانون آيين دادرسى كيفرى قرار منع 
تعقيب متهم موصوف را صادر واعالم مى دارد. رأى صادره در بخش محكوميت متهم ظرف بيست روز قابل واخواهى در 
اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر مركز استان و 
در آن بخش كه منتهى به قرار منع تعقيب مى باشد ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر مركز 

استان مى باشد.م/الف8070
شعبه 101 دادگاه كيفرى دو عباس آباد

آگهى مزايده نوبت دوم  
به حكايت پرونده كالســه 940084 اجراى شــعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد و بموجب اجراييه شــماره 
9410421227100079 محكوم عليه اسماعيل حسينى اطهر به نشانى محمودآباد خ امام نسيم 42 محكوم است 
به فروش يك باب منزل مســكونى واقع در خ امام  كوچه قديم آزادمون و پرداخت قدرالســهم از ثمن حاصله از 
فروش در حق محكوم له خانم فاطمه شــكرى با وكالت آقاى محســن احســانى و پرداخت مبلغ 14,310,00 ريال در 
حق محكوم له و مبلغ 1,000,000 ريال بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت با عنايت به نظريه كارشناســى 
ملك موردنظر واقع در محمودآباد خيابان امام كوچه قديم آزادمون با حدود اربعه جنوبا به كوچه احداثى 6مترى از 
ضلع شرق به رودخانه و از غرب به ملك متعلق به شهردارى و از شمال به ملك مجاور محدود مى گردد.ملك داراى 
امتياز آب و برق و گاز مى باشد . ميزان عرصه ملك مذكور 110مترمربع و ميزان اعيانى احداثى حدود 65مترمربع 
مى باشــد لذا با عنايت به موقعبــت مكانى و نيز لحاظ نمودن كليه جوانب در امر ارزيابــى،ارزش كل عرصه واعيان 
ملك مذكور با كليه مصوبات شهرى 700,000,000 ريال (هفتصدميليون ريال)برآورد و اعالم مى گردد،لذا نظر به 
عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نسبت به نظريه كارشناس ملك مذور از طريق  مزايده درتاريخ 94/7/6 ساعت 
11:30صبح درشــعبه اول دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل به فروش مى رســد . متقاضيان شــركت در 
مزايده مى توانند حداقل پنج روز قبل ازتاريخ مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى 
محمودآباد مراجعه نمايند . ضمناً مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده 
مزايده خواهند شــد . هم چنين ده درصد مبلغ اعالمى آن فى المجلــس برابر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى 
دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شد و يك هفته پس از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس 
از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف 

مدت يك ماه تعيين شده نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
شعبه اول حقوقى محمودآباد

متن آگهى احضار متهم 
مجتمع دادگاههاى جزايى شهرســتان كرمانشاه به موجب كيفر خواست شماره 9310438315101574 در 
پرونده  كالســه 9209988322500081 براى ابراهيم دركه و حســن ســليمانى به اتهــام كالهبردارى و جعل و 
استفاده از سند مجعول تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 
1394/07/22 ساعت 11:00 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در 
اجراى مقررات مواد 115 و180 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/2393
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (101 جزايى سابق)

متن آگهى احضار متهم 
مجتمع دادگاههاى جزايى شهرســتان كرمانشاه به موجب كيفر خواست شماره 931043831500428 
در پرونده  كالسه 9309988315200795 براى هوشيار حاجى عليانى به اتهام سرقت تقاضاى كيفر نموده 
كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1394/07/22 ساعت 10:00 
تعيين گرديده اســت. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 
115 و180 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/2398
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (101 جزايى سابق)

متن آگهى احضار متهم 
مجتمع دادگاههاى جزايى شهرستان كرمانشاه به موجب كيفر خواست شماره 9310438315108418 
در پرونده  كالسه 9309988322301224 براى وحيد حشمتى به اتهام سرقت مستوجب تعزير تقاضاى 
كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1394/07/22 ساعت 
09:00 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات 
مواد 115 و180 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/2395
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (101 جزايى سابق)

آگهي نظريه هيأت حل اختالف قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  
مستقر در ثبت گرمسار

برابــر آراى شــماره   139460329012003276 و 139460329012003274 مورخ 94/5/8  
صادره از هيات تصرفات مالكانه و بال معارض آقاى شــير محمد دهقانى  فرزند مســيح  درششــدانگ يك 
باب مغازه و يك باب خانه  به مســاحت هاى 405/59 و 42/44 متر مربع قســمتى از پالك 344 فرعى از 
77– اصلى واقع در كهن آباد آرادان  خريدارى مع الواسطه از آقاى حاج صفر عامرى   مالك رسمي پالك فوق 
، موضوع پرونده كالسه  12000623 - 93 و 12000624-93 با حدود و  مشخصات معين محرز گرديده 
و بلحاظ عدم دسترســي به مالك در اجراي مقررات ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى  مراتب به منظور اطالع صاحبان حقوق در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مي گردد معترضين 
مي توانند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشــار اولين نوبت آگهي اعتراض خويش را به اين اداره تســليم و 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع قضائي نموده وگواهي مربوطه 
را تسليم نمايند. در صورت عدم وصول اعتراض ويا عدم ارائه گواهي تقديم دادخواست پس از گذشت 
موعد سند مالكيت بنام متصرف صادر و تسليم خواهد شد بديهي است صدور سند مالكيت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.م الف : 724
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/5/25

تاريخ انتشار نوبت دوم :94/6/9      
 رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- قنبرى    

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

برابــر راى شــماره 139360319014027185 – 93/11/28 هيــات اول موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت 
تصرفات مالكانه  بالمعارض  متقاضى آقاى على عارفى مسكونى فرزند حسين بشماره شناسنامه 10 صادره 
ازجيرفت در ششــدانگ يك قطعه باغ سردســيرى و زمين مزروعى به مساحت 11082 متر مربع پالك 10 
فرعى از 77 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك – فرعى از 77 اصلى قطعه يك واقع در اراضى پيگل سقدر 
جبالبارز جيرفت بخش 34 كرمان خريدارى از مالك رســمى خانم سلطان حسام عارفى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد – 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/06/09

 جواد فاريابى ،رئيس ثبت اسناد و امالك جيرفت

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

برابر راى شماره 139460319014006076 – 94/04/16هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات 
مالكانه  بالمعارض  متقاضى آقاى نمك جهانى گروه فرزند صفر بشــماره شناســنامه 234 صادره ازجيرفت 
در ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 425 متر مربع پالك 6 فرعى از 173 اصلى مفروز و مجزى شده از 
پالك 2 فرعى از 173 اصلى قطعه يك واقع در اراضى شهردراز مسكون جبالبارز جيرفت بخش 34 كرمان 
خريدارى از مالك رســمى آقاى اســفنديار عارفى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رســيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض – دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/06/09

 جواد فاريابى ،رئيس ثبت اسناد و امالك جيرفت

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

برابــر راى شــماره 139460319014000471 – 94/01/22  هيــات اول موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت 
تصرفات مالكانه  بالمعارض  متقاضى  آقاى محمد ابراهيمى فرزند مريد  شناسنامه 10صادره ازجيرفت در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 742/23 متر مربع پالك 116 فرعى از 546 اصلى مفروز و مجزى شده 
از پالك – فرعى از 546 اصلى قطعه دو واقع در اراضى پشت لر جيرفت بخش 45 كرمان خريدارى از مالك 
رســمى آقاى كريم كاميابى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز اگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
– ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض – دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/06/09

جواد فاريابى ،رئيس ثبت اسناد و امالك جيرفت

ابالغ وقت رسيدگى
خواهان :مهرنوش غفارى دادخواســتى به طرفيت خوانده: كمال عرب عامرى به خواسته مطالبه وجه چك 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرســتان گرگان نموده كه جهت رســيدگى به شعبه دهم شوراى حل 
اختالف مجتمع شهيد قدوسى شهرستان گرگان واقع در استان گلستان – شهرستان گرگان – خيابان جمهورى 
– روبروى جمهورى 18 – كد پســتى  4919654361–تلفــن: 01714422341و01714422522پورتال 
دادگسترى كل استان گلســتان: http://dadgolestan.ir  ارجاع و به كالسه 9409981721000283 ثبت 
گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/07/14 و ســاعت 30 : 08 تعيين شده است . به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشــار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد .
 مسئول دفتر شعبه دهم شوراى حل اختالف مجتمع شهيد قدوسى شهرستان گرگان

حصر وراثت
خانم اشــرف اصغرى فرزند حسين به شــرح در خواستى كه به كالسه 940247 اين شورا ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه اسمعيل تازيكى سرخوانكالتى فرزند خليل 
به شــماره شناســنامه 6 صــادره از گرگان در تاريــخ 94/3/31 دراقامتــگاه دائمى خود شهرســتان گرگان ( 
ســرخنكالته ) فــوت نمــوده و وراث حين الفــوت وى عبارتند از : 1- طاهــره تازيكى بيارجمنــدى فرزند رضا 
ش.ش 61 تاريــخ تولــد 1343 همســر متوفى 2- اشــرف اصغرى فرزند حســين ش.ش 655 ت.ت 1359 
همســر متوفى 3- محمد تازيكى ســرخوانكالتى فرزند اســمعيل ش.ش 103 ت.ت 1361 پســر متوفى 4- 
عباســعلى تازيكى ســرخوانكالتى فرزند اســمعيل ش.ش 3447 ت.ت 1358 پســر متوفى 5- حسن تازيكى 
ســرخوانكالتى فرزند اسمعيل ش.ش 600 ت.ت 1366 پسر متوفى 6- حسين تازيكى سرخوانكالتى فرزند 
اســمعيل ش.ش 2110070341 ت.ت 1368 پســر متوفى 7- امير تازيكى ســرخوانكالتى فرزند اسمعيل 
ش.ش 2110769955 ت.ت 1377 پســر متوفــى 8- ليــال تازيكى ســرخوانكالتى فرزند اســمعيل ش.ش 
2110992395 ت.ت 1381دختــر متوفــى 9- علــى اكبر تازيكى فرزند اســمعيل ش.ش 2122810637 
ت.ت 1364 پسر متوفى وال غير ، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ انتشــار آگهى 

ظرف يك ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد و اال گواهى صادر خواهد شد . 
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف گرگان- فاطمه طالبى

آگهى ابالغ  اجراييه 
 بموجب درخواســت  اجراى حكم  مربوط  به شــماره  اجرايى  94542276460002 و شــماره  دادنامه  
مربوطه  9309972764601603 محكوم عليه آقاى  محمد رضا  ضابطى  محكوم است  به پرداخت  مبلغ  سى 
و پنج  ميليون ريال  بابت  يك فقره چك  به شماره 1003/208736 مورخ 92/3/15 بانك تات  به انضمام 
خســارت تاخير تاديه  از تاريخ صدور چك الى  يوم االداء و مبلغ 37000 تومان  بابت هزينه  دادرســى و مبلغ  

175/000 تومان بابت نيم عشر دولتى  .م الف: 23571 تاريخ انتشار: 94/6/9
 شعبه دوم  شوراى حل اختالف  طرقبه 

آگهى احضار متهم 
 در پرونده  شــماره  624/940541 شــعبه 624 دادســراى  عمومى و انقالب  مشــهد  مجتمع  شــهيد 
كامياب  (صدف) آقاى  على رضا قلى زاده  فرزند مســلم  به موجب شــكايت  خانم صديقه  داوودى  خباز  به 
اتهــام  تخريب – فحاشــى و افتراء  تحــت تعقيب قرار دارد  با توجه به  معلوم نبــودن محل اقامت  وى و عدم  
امكان  ابالغ احضاريه  و عدم دسترسى  به او طبق  ماده 174 قانون  آيين دادرسى  كيفرى  مراتب يك نوبت  
در روزنامــه كثيــر االنتشــار  آگهى و متهم  ظرف مهلت  يك ماه  احضار  ميشــود  پس از انقضاى  مهلت مذكور  
تصميــم  الزم  گرفتــه خواهد محل حضور : بلوار وكيــل آباد  43 ابتداى  خيابان صدف .م الف: 23590 تاريخ 

انتشار: 94/8/9
 شعبه  624 دادسراى  ناحيه 6 مشهد 

 آگهى احضار متهم 
 نظر به اينكه  آقاى  حسين لكزيان  فرزند عبداهللا  به اتهام ترك  نفقه  همسر و فرزند  موضوع شكايت 
خانم  مهنازفالح  فرزند محمد على  تحت تعقيب  است  و ابالغ احضاريه  به واسطه  عدم شناسايى محل اقامت 
وى ممكن نگرديده لذا  به تجويز ماده 115 قانون  آئين  دادرسى  دادگاههاى  عمويم و انقالب  در امور كيفرى 
مراتب  به نامبرده  ابالغ تا ظرف  مهلت يكماه  پس از نشر  اين آگهى  در شعبه  دادستانى دادسراى  عمومى و 
انقالب  طبس واقع در بلوار  ذوب آهن  جهت پاسخگويى  و دفاع  نسبت به  اتهام وارده  حاضر گردد در صورت  

عدم حضور  به صورت غيابى  تصميم قضايى  اتخاذ خواهد شد .م الف: 737 تاريخ انتشار: 94/6/9
 الهه نيازى -  داديار  شعبه  دادستانى  دادسراى عمومى و انقالب  طبس 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رســمى برابر راى شــماره 139460306003009356 تاريــخ  1394/04/24هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى 
حــوزه ثبت ملك مشــهد ناحيه يك     تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  آقاى حســين پــور نخعى  خير آبادى  
فرزند  على  بشماره شناسنامه 3 صادره از مشهد در يك باب  خانه به مساحت  236/70 متر مربع  پالك  13 
اصلى واقع  در بخش نه  حوزه ثبت ملك مشــهد  ناحيه يك  مفروز و مجزى شــده از  پالك يك  فرعى از  13 
اصلى  واقع در بلوار  وحدت بين وحدت  12و 14 پالك 46 خريدارى از مالك رســمى  بنياد  مســتضعفان  و 
جانبازان         محرز گرديده است .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشود 
در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض �دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م الف:  20468تاريخ انتشار 

نوبت اول: 94/05/25تاريخ انتشار نوبت دوم:94/06/9
  محمد جوانمرد -  رئيس ثبت  اسناد و امالك  ناحيه يك مشهد 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139460306003010265هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه يك    
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  خانم  طاهره  حيدرى   فرزند  حســن    بشــماره شناســنامه 7087 صادره 
از زبرخان در يك باب خانه به مســاحت  90 متر مربع  پالك از  22 اصلى مفروز و مجزى شــده از  پالك 766 
فرعى از 5 فرعى  از 22 اصلى واقع  در بخش 9 ناحيه يك مشهد  خريدارى  از مالك رسمى  آقاى حسن  فاتحى         
محرز گرديده است .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشود در صورتى 
كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهــى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظــرف 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.م الف:  20554تاريخ انتشار نوبت 

اول: 94/05/25تاريخ انتشار نوبت دوم:94/06/9
 توضيحات: كارشناســان  رمضانپور  - بســطامزاده  صحيح  اســت – محل تولد  و محل صدور  شناسنامه  

خرو عليا (زبرخان)  صحيح ميباشد 
 محمد جوانمرد -  رئيس ثبت اسناد و امالك  ناحيه يك مشهد 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139460306003010456هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه 
يك    تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  آقاى محمد على  زاده  فرزند  غالمرضا    بشماره شناسنامه 2 صادره 
از مشــهد در يك باب خانه  به مســاحت  128/03 متر مربع پالك   از 15 اصلى  مفروز و مجزى شــده از  پالك 
44 فرعــى از 38  فرعــى از 15 اصلــى  واقع در بخــش 9 ناحيه يك  خريدارى از مالك رســمى  آقاى غالمرضا  
عليــزاده  بدرآباد          محرز گرديده اســت .. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهى ميشــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض �دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در 
صــورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.م الف:  

20538تاريخ انتشار نوبت اول: 94/05/25تاريخ انتشار نوبت دوم:94/06/9
محمد جوانمرد-  رئيس  ثبت اسناد و امالك  ناحيه يك مشهد 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139460306003005632 تاريخ 1394/3/10 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشــهد ناحيــه يك    تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضى  آقاى غالمرضا  جمالى معصومى  فرزند  حســن    
بشماره شناسنامه 217 صادره از انديمشك  در اعيان  يك باب خانه  به مساحت  71/50 متر مربع  پالك  5 
اصلى واقع در  بخش نه  حوزه ثبت ملك مشهد  ناحيه يك مفروز  و مجزى شده از  پالك  6990 فرعى از  16و  
38 فرعى از  5 اصلى  واقع در خيابان  شهيد قاضى طباطبايى 7 پالك 2 اعيان خريدارى  از مالكان رسمى آقاى  
نصر اهللا  يزدان پناه  و خانم سوســن  يزدان پناه  و عرصه اجاره  شــده از موقوفه  گوهر شــاد آغا         محرز 
گرديده اســت .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد 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.م الف:  20464تاريخ انتشار نوبت اول: 

94/05/25تاريخ انتشار نوبت دوم:94/06/9
 محمد جوانمرد -  رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رســمى برابــر راى شــماره 139460306003005025 تاريــخ  1394/2/30 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى 
حــوزه ثبت ملك مشــهد ناحيــه يك     تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضــى  كريم صفاريان   فرزند  حســين    
بشــماره شناســنامه 146صــادره از تايباد  در يك باب  خانه به مســاحت  62/5 متر مربــع پالك  238 اصلى  
واقع در  بخس نه  حوزه ثبت ملك مشــهد  ناحيه يك  مفروز و مجزى شــده از  پالك  19/804/يك   فرعى از  
238 اصلى  واقع در سيدى  خلج 32 پالك 859  خريدارى  از مالك رسمى  آقاى غالم  صفار  مقدم        محرز 
گرديده اســت .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد 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.م الف:  9704تاريخ انتشار نوبت اول: 

94/05/25تاريخ انتشار نوبت دوم:94/06/9
محمد جوانمرد -  رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد 

آگهى ابالغ  اجراييه 
 بموجب درخواست  اجراى حكم  مربوط  به شماره  اجراييه  9410422764600019و شماره  دادنامه  
مربوطــه  9309972764601602 محكــوم عليه آقاى  محمد رضا  ضابطى  محكوم اســت  به پرداخت  مبلغ  
چهــل ميليــون  ريــال    بابت  يك اصل خواســته  به انضمام  خســارت  تاخير تاديه از تاريــخ صدور  چك  الى 
يوم االدا و مبلغ 37000 تومان بابت  هزينه دادرســى  مبلغ دو ميليون ريال بابت  نيم عشــر دولتى  .م الف: 

23570 تاريخ انتشار: 94/6/9
شعبه دوم  شوراى حل اختالف  طرقبه 

آگهى مزايده  اموال منثول و غير منقول 
 بــه موجــب  پرونده كالســه  930299 اجرائى صادره  از شــعبه 14 دادگاه حقوقى مشــهد  به شــماره  
بايگانى  اجراى احكام  7/114/930342 آقاى مســعود  منتظران  محكوم اســت به  پرداخت 70 عدد ســكه  
بهــار آزادى  بــه  اضافــه 3/240/000 ريال  روزنامه  و كارشــناس  در حق  خانم مرضيه  مير شــاهى  و نيز 
مبلغ  155/000 ريال بابت  نيم عشر دولتى  نظر به اينكه  محكوم عليه  نسبت به پرداخت  ديونش اقدامى  
نكرده اســت   حســب تقاضاى  محكوم  له اموالى  به شــرح ذيل  در قبال اصل  خواســته  و هزينه دادرسى  و 
نيم عشــر دولتى  توقيف  توســط كارشــناس   رسمى دادگســترى  به شــرح ذيل  ارزيابى  و مقرر گرديده  در 
تاريخ  94/6/28 از ســاعت 11/30 الى 12 صبح  در محل مجتمع  اجراى  احكام حقوقى  و خانواده  مشــهد  
واحــد مزايــده   واقع در مشــهد بلوار  قرنى بين قرنى  22و 24 از  طريق  مزايده حضورى  به فروش برســد  
مزايده از قيمت  ارزيابى شــده شــروع  و به كســانى كه  باالترين قيمت  را   پيشــنهاد نمايند  واگذار خواهد 
شــد   طالبين به خريد ميتوانند  جهت كســب اطالعات  بيشــتر  پنج روز قبل از  برگزارى مزايده  به اين اجرا  
مراجعه تا نســبت به  بازديد آنان  از اموال مورد مزايده  اقدام گردد ضمنا حد اقل 10درصد از بهاى  مورد 
مزايــده نقــدا  و فى المجلس  از برنده مزايده  وصول خواهد شــد  هزينه هاى تنظيم ســند  و نقل و  انتقال  
بالمناصفــه  و بدهــى هــاى  معوقه به عهده  فروشــنده  و تخليه تابع مقررات  قانونى بــوده  و ارتباطى  به اين 
اجرا ندارد  شــرح اموال  مورد مزايده : 607 هزارم  دانگ از  چهار دانگ  پالك ثبتى  شــماره  962 فرعى از 
228 اصلى  بخش 9 مشــهد متعلق  به محمد  على منتظران  يزدى  واقع در مشــهد  مصلى 15 خيابان شــهيد  
صدوقى  صدوقى 34  به مساحت  200/33 متر مربع و اعيان  جمعا  به مساحت  حدود 330 متر مربع  كه در 
ضلع  جنوبى آن  دو واحد تجارى  مفتوح  ميباشــد و در ضلع شــمالى  يك شــاختمان  دو طبقه  مسكونى  با نماى  
سيمان  تگرگى كه چهار دانگ  آن به ميزان 758/300/000 ريال و سهم االرث  مسعود منتظران  به ميزان  
758/300/000 ريال  و ارزش  مورد مزايده  به  ميزان  657/583/131 ريال  ارزيابى  گرديده است  .م 

الف: 23572 تاريخ انتشار: 94/6/9
 دادورز  اجراى احكام  حقوقى و خانواده  مشهد  واحد مزايده 

آگهى  تغييرات 
 شــركت تاسيســاتى  و گاز رسانى  پيوند خراســان  شركت با  مسئوليت محدود  به شماره ثبت  4531و 
شناســه ملى 10380204207 به استناد  صورتجلســه  هيئت مديره  مورخ 1393/12/23 تصميمات ذيل  
اتخاذ شد: 1-سمت  اعضاى هيئت مديره  به قرار ذيل تعيين گرديد: فرهاد  پيوندى  به سمت مديرعامل  و 
عضو هيات مديره  -روزبه  پيوندى  به ســمت رئيس  هيئت مديره  -نيلوفر  پيوندى  به ســمت نائب  رئيس  
هيئت مديره  2-كليه  اسناد و مدارك  و اوراق  بهادار  با امضاء منفرد مديرعامل   همراه با مهر شركت  معتبر 
ميباشــد  متقاضى در ســامانه  جامع تصميمات  تعيين وضعيت حق امضاء تعيين  ســمت  مديران  درخواســت 
مديران  را انتخاب نموده  بنابر اين  هرگونه درخواســت  فارغ از  تصميمات  انتخاب شــده  و رعايت  مقررات  
مربــوط  بــه تصميم  مــورد نظر قابل ثبت  و پيگيرى  در مرجع ثبت شــركتها نميباشــد  .م الف:23369 تاريخ 

انتشار: 94/6/9
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى

 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

 –  –

 –  –

 –  –

 –  –


