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دادنامه

پرونــده کاســه  9609985510400417شــعبه  11شــورای حــل اختــاف مجتمــع شــماره
 3شهرســتان زاهــدان تصمیــم نهایــی شــماره  9609975510400646خواهــان  :آقــای
عبدالواحــد ریگــی الدز فرزنــد حســین بــه نشــانی سیســتان و بلوچســتان – شهرســتان
زاهــدان – شــهر زاهــدان – خیابــان دانشــجو – دانشــجو  15بــن بســت آخــر ســمت راســت
درب گوشــه خوانــده  :خانــم ژیــا معصومــی فرزنــد غــام عبــاس بــه نشــانی مجهــول
المــکان خواســته  :الــزام بــه تنظیــم ســند خــودرو سیســتم پرایــد رنــگ نقــره ایــی مــدل
 85بــه شــماره انتظامــی 495ب  85– 78مقــوم بــه هفــت میلیــون تومــان بــه انضمــام
هزینــه دادرســی رای شــورا در خصــوص دعــوی آقــای عبدالواحــد ریگــی الدز فرزنــد
حســین بطرفیــت خانــم ژیــا معصومــی فرزنــد غــام عبــاس بخواســته الــزام بــه تنظیــم
و انتقــال ســند یــک دســتگاه اتومبیــل ســواری پرایــد بــه شــماره انتظامــی  495ب 78
–  85بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل  1385و شــماره موتــور  1727843و شــماره
شاســی  1412285265209sبــه مقــوم هفــت میلیــون تومــان نظــر بــه محتویــات پرونــده ،
ماحظــه ســند و کارت مشــخصات اتومبیــل مالــک را شــخص خواهــان معرفــی نموده اســت
 ،ماحظــه تصویــر مصــدق قولنامــه فــروش خــودروی مذکــور کــه مویــد رابطــه قــراردای
بیــن خواهــان و خوانــده مــی باشــد و اینکــه خوانــده بــا وصــف ابــاغ قانونــی در جلســه
رســیدگی حاضــر نشــده و دفاعــی بعمــل نیــاورده و دلیلــی مبنــی بــر برائــت ذمــه خــود
ارائــه ننمــوده اســت لــذا شــورا دادخواهــی را وارد تشــخیص و مســتندا ً بــه مــواد  10و220
و222و223و 237و  362قانــون مدنــی و مــاده  198خوانــده را بــه حضــور در یکــی از دفاتــر
اســناد رســمی و انتقــال ســند اتومبیــل پرایــد بــه شــماره انتظامــی  495 -85ب  78و بــا
مشــخصات فــوق الذکــر بــه نــام خواهــان محکــوم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف
مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و ســپس ظــرف همیــن
مــدت قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم عمومــی حقوقــی زاهــدان اســت
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در پرونــده کاســه  960773متهــم آقــای علیرضــا فــرزاد عطاالــه بــه اتهــام جعــل و اســتفاده از
ســند مجعــول در تاریــخ  97/2/29وقــت رســیدگی ســاعت  12وقــت رســیدگی دارنــد .بــه علت
مجهــول المــکان بــودن متهــم و بــه تجویــز مــاده  344قانــون آییــن دادرســی کیفری و دســتور
دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی میشــود تــا متهــم پــس از
نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد آن ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه مراجعــه و ضاعــام نشــانی کامــل
خــود در وقــت فــوق جهــت رســیدگی بــه پرونــده حاضــر گردنــد ،متذکــر میگــردد عــدم حضور
متهــم مانــع از هــر گونــه تصمیــم قانونــی دادگاه نخواهــد بــود 964 .

آگهــی ابــالغ وقــت دادرســی پرونــده کالســه 919/96شــورای حــل
اختــالف شــماره 19هفشــجان

خواهــان آقــای کریــم امیــری فرزنــد محمــد تقــی بــه وکالــت آقــای یاســر حیــدری بــه
ادرس شــهرکرد مجتمــع میادفاز3پــاک  62خوانــده اقــای بهــزاد امیــری فرزنــد محمــد
تقــی بــه ادرس مجهــول المــکان خواســته مطالبــه مبلــغ 160/000/000ریــال معــادل
شــانزده میلیــون تومــان بــه انضمــام کلیــه خســارات دادرســی وتاخیرتادیــه حــق الوکالــه
وکیــل وقــت رســیدگی مورخ97/2/30ســاعت 16:15خواهــان دادخواســتی بــه خواســته
مذکــور در مورخــه  96/11/18بــه طرفیــت خوانــده تقدیــم شــعبه شــورای حــل اختــاف
شــماره 19هفشــجان نمــوده کــه بــه کاســه 919/96ثبــت گردیــده وبــا عنایــت بــه
مجهــول المــکان بــودن خوانــده مراتــب در اجــرای مــاده  73قانــون اییــن دادرســی مدنــی
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ضمــن مراجعــه
بــه دفتــر شــعبه واخــذ نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم ان در تاریــخ فــوق در جلســه
دادرســی حاضــر شــود43/

دبیرخانه شورای حل اختالف شماره  19هفشجان
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متن آگهی

جنــاب اقــای مســعود نــادی زاده فرزنــد خدارحــم بدینوســیله بــه جنابعالــی ابــاغ مــی گــردد
نظــر بــه مجهــول المــکان بــودن شــما وبــا اســتناد مــاده  73ق ا د م جهــت پرونــده کاســه
بایگانــی 941192ح2مــورخ 1397/2/25ســاعت 10موضــوع دعــوی مجیــد رنجکــش فرزنــد
خداخواســت بــه طرفیــت شــما مبنــی بــر مطالبــه اجــرت المثــل تعییــن وقــت گردیــده اســت
الزم اســت جهــت رســیدگی حاضــر وضمــن وتحویــل دادخواســت وضمائــم ازموضــوع دعــوی
مطلــق شــوید واالوفــق مقــرات اقــدام مــی گــردد 41

دفترشعبه دوم دادگاه حقوقی زرین شهر نبی فرد 976

«آگهــی حــدود اختصاصــی واقــع در حــوزه ثبتــی راور
بخــش  19کرمــان »

نظــر بــه اینکــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــاک شــماره  2فرعــی از  -597اصلــی مــورد
تقاضــای حمیــد رضــا صادقــی نــژ اد راوری  ،واقــع در راور خیابــان امــام خمینــی (ره) کوچــه
شــهید نیــک آییــن بخــش  18کرمــان بــه مســاحت 181/50.متــر مربــع باســتناد رای شــماره
 139660319004000947مــورخ 96/10/19هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی حــوزه ثبتــی راور در مالکیــت نامبــرده قــرار
گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون ومــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی منتشــر و در موعد مقــرر مــورد واخواهی
قــرار نگرفتــه اســت و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد لــذا بــر حســب درخواســت وارده بــه شــماره
/97/11021/111و 97/01/15-مالکیــن بدینوســیله آگهــی تحدیدحــدود آن باســتناد تبصــره
ذیــل مــاده  13قانــون مزبــور منتشــر و عملیــات تحدیــد حــدود از ســاعت  9صبــح یــک
شــنبه  97/02/09در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بدینوســیله بــه مالــک و یــا
مالکیــن امــاک مجــاور رقبــه مذکــور اخطــار مــی گــردد کــه در موعــد مقــرر در ایــن آگهــی در
محــل وقــوع ملــک حاضــر گردنــد در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا
معرفــی مالــک انجــام چنانچــه شــخص و یــا اشــخاصی برحــدود و حقــوق ارتفاقــی آن اعتــراض
داشــته باشــند بــر طبــق مــاده  20قانــون ثبــت حداکثــر ظــرف مــدت  30روز پــس از تنظیــم
صورتمجلــس تحدیــدی اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم تــا بــه دادگاه صالحــه
ارســال گــردد ضمنــا معتــرض بایســتی بــه اســتناد مــاده  -86آئیــن نامــه قانــون ثبــت حداکثــر
ظــرف مــدت یــک مــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت دادخواســت الزم جهــت طــرح
دعــوی بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد در غیــر ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده
قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه
اداره ثبــت اســناد و امــاک راور تســلیم نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات
ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه مــی دهــد .م.الــف 3
تاریخ انتشار روز یک شنبه 97/01/19:
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون
و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رأی شــماره  139660318019007075ـ  1396/12/16هیــأت اول موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای
ســیروس موالپــور جوالنــدان فرزنــد غدیــر بشــماره شناســنامه  1120صــادره از تالــش
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  419/71مترمربــع پــاک فرعــی 9624
از  8اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  666واقــع در قریــه طــوالرود بخــش  28گیــان
خریــداری از مالــک رســمی آقــای قربانعلــی آزمــون محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و
پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/2/3 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/1/20 :
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ابالغیه

بدیــن وســیله بــه آقــای احمــد رضــا نیــک نــژاد فاقــد مشــخصات دیگــر مجهــول المــکان
ابــاغ میگــردد پرونــده اتهامــی شــما مبنــی بــر جعــل و اســتفاده از ســند مجعــول خیانــت
درامانــت و کاهبــرداری موضــوع شــکایت خانــم پرویــن عســکری رابــری بــه ایــن دادگاه
ارائــه بــه کاســه  961592ثبــت و بــرای مورخــه  1397/2/24ســاعت  8/30وقت رســیدگی
دارد لــذا بــه تجویــز مــاده  344آ.د  .ک از ایــن طریــق بــه شــما اخطــار میگــردد جهــت
دفــاع از خــود در جلســه دادگاه حاضــر شــوید در غیــر اینصــورت دادگاه غیابــا رســیدگی و
اتخــاذ تصمیــم خواهــد نمــود .م.الــف 33

رئیس شعبه پنجم کیفری دو کرمان

رئیس شورای حل اختالف شماره  20فرخ شهر
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آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه 842-96شورای حل اختالف

خواهــان محمــد الیقــی فرزنــد حمداله ســاکن لــردگان بشــکوه فــارد روســتای منارجــان خوانده
 -1مصطفــی ســیروس فرزنــد ابولقاســم مجهــول المــکان خواســته مطالبــه مبلــغ شــش میلیــون
تومــان وقــت رســیدگی 97/3/5ســاعت  10خواهــان دادخواســتی بــه خواســته مذکــور در مورخــه
96/11/14بــه طرفیــت خوانــده تقدیــم شــعبه شــورای حــل اختــاف شــماره پنجــم نمــوده کــه
بــه کاســه 842/96ثبــت گردیــده وبــا عنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده مراتــب در
اجــرای مــاده  73قانــون اییــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهی
مــی گــردد تــا خوانــده ضمــن مراجعــه بــه دفتــر شــعبه واخــذ نســخه ثانــی دادخواســت وضمائم
ان در تاریــخ فــوق در جلســه دادرســی حاضــر شــود47/

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه پنجم لردگان
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متن آگهی

آگهــی ابــاغ وقــت رســیدگی ودادخواســت وضمائــم بــه آقــای علیرضــا زمانــی نافچــی
فرزنــد عباســعلی خواهــان نادردهقــان دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده علیرضــا زمانــی بــه
خواســته رفــع تصــرف عدوانــی مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه شــماره پرونــده
کاســه 9609983810300517شــعبه 3دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان شــهرکرد ثبــت
ووقــت رســیدگی مورخ1397/2/29ســاعت  10تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق
موضــوع مــاده  73قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده
ودرخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت دریکــی ازجرایــد کثیراالنتشــارآگهی مــی گــردد
تــا خوانــده ظــرف یکمــاه پــس ازتاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه وضمــن
اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم رادریافــت ودروقــت مقــرر فــوق
جهــت رســیدگی دردادگاه حاضــر گــردد51

منشی دادگاه حقوقی شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان شهرکرد
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آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی

برابــررای اصاحــی شــماره 139660324002002512مورخــه 1396/11/18هیــات اول
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقر
درواحدثبتــی برازجــان تصرفــات مالکانــه وبامعــارض متقاضــی خانــم کبــری روان بــد
فرزنــد جعفرقلــی بــه شــماره شناســنامه 15960وکدملــی 3520157918صــادره
ازدشتســتان درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 13317/50مترمربــع
پــاک فرعــی 2از3204اصلــی واقــع دربخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک برازجــان اراضــی
جمغــاری خریــداری شــده ازآقــای محمــد یوســف راونــد محرزگردیــده اســت
لذابــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی میشــود درصورتــی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
توانندازتاریــخ اولیــن انتشــار آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم
وپــس از اخذرســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــودرا بــه
مرجــع قضایــی تقدیــم نمایندبدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهدشــد صدورســند مالکیــت مانــع مراجعــه
متضرربــه مراجــع ذیصــاح قانونــی (دادگاه)نیســت  .م الــف1959
تاریخ انتشارنوبت اول 1397/1/20:تاریخ انتشارنوبت دوم1397/02/04:

رئیس واحدثبتی اداره ثبت اسنادوامالک برازجان -محمدچهابدار

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک استان کرمان – مرتضی کاربخش

رونوشت آگهی حصوراثت

اقــای ســید عبدالــه موســوی قهفرخــی دارای شناســنامه شــماره  219بــه شــرح دادخواســت
بــه کاســه 4/97ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده
کــه شــادروان سرورآشــیر بشناســنامه 258درتاریــخ 91/9/23اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه -1ســید عبدالــه موســوی
قهفرخــی فرزنــد ســید نصرالــه ش ش  219فرزنــد متوفــی  -2ســید جمشــید موســوی
قهفرخــی فرزنــد ســید نصرالــه ش ش  19فرزنــد متوفــی  30شــها موســوی قهفرخــی
فرزنــد ســید نصرالــه ش ش  59فرزنــد متوفــی  -4فاطمــه موســوی قهفرخــی فرزنــد ســید
نصرالــه ش ش  45فرزنــد متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبوریــک
نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه ای ازمتوفــی
نــزد او مــی باشــد ازتاریــخ نشــرآگهی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال
گواهــی صادرخواهــد شــد42
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برابــر رأی شــماره  139660318019006722ـ  1396/11/16هیــأت اول موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای اکبــر میرزائــی
فرزنــد نصــرت الــه بشــماره شناســنامه  300صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ یــک بــاب
قطعــه زمیــن مســتمل بــر تاسیســات پــرورش ماهــی و ســاختمان نگهبانــی بــه مســاحت
 5224/88مترمربــع پــاک فرعــی  1950از  7اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 518
واقــع در قریــه جوکنــدان بخــش  28گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای حبیــب الــه
قطبــی جوکنــدان محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/2/3 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/1/20 :
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(آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول)

بــه اســتناد پرونــده کاســه /960068ش 8احــکام حقوقــی محکــوم علیــه محمدرضــا ســهرابی
محکــوم اســت بــه پرداخــت یکصــد و پنجــاه عــدد ســکه تمــام بهــار آزادی بابــت مهریــه در
حــق محکــوم لــه خانــم عطیــه چشــمکی و خواهــان جهــت اســتیفای حقــوق خــود بــدوا ً
تقاضــای توقیــف و مزایــده خــودرو بــه شــماره انتظامــی  384ج  94ایــران  85را نمــوده
کــه خــودرو ســواری زانتیــا ســتروئن مــدل  1386بــه رنــگ ســفید دارای شــماره شاســی
 1512286163277و دو محــور چهــار چــرخ و چهــار ســیلندر و دو عــدد گلگیــر راســت و چپ
تعویضــی و دارای رنــگ مــی باشــد  ،پوســته ســپر جلــو دارای خوردگــی مــی باشــد  ،خطــر جلو
شکســته  ،الســتیک هــا فرســوده  ،شیشــه هــا ســالم  ،آینــه و بــرف پــاک کــن دارد  ،تــو دوزی
در حــد مــدل  ،موتــور خامــوش و فاقــد باطــری مــی باشــد بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و وضعیت
خــودرو در حــال حاضــر بنــا بــر اظهــارات خواهــان فاقــد بیمــه نامــه شــخص ثالــث مــی باشــد
و ارزش وســیله نقلیــه حــدودا ً دویســت و چهــل و پنــج میلیــون ریــال ( 245/000/000ریــال )
مــی باشــد .ســپس تقاضــای فــروش آن را از طریــق مزایــده عمومــی نمــوده اســت که ایــن اجرا
پــس از طــی مراحــل قانونــی و عــدم پرداخــت محکــوم بــه توســط محکوم علیــه  ،قصــد دارد در
یکشــنبه مــورخ  1397/02/09از ســاعت  9الــی  11صبــح بــا حضــور نماینــده محترم دادســتان
و همچنیــن محکــوم لــه  ،در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری زاهــدان از طریــق مزایده
عمومــی امــوال توقیفــی محکــوم علیــه بــه قیمــت پایه کارشناســی بــه فــروش برســاند طالبین
و خریــداران مــی تواننــد همــه روزه تــا یــک هفتــه قبــل از زمــان مزایــده از امــوال مــورد مزایده
بــا هماهنگــی ایــن اجــرا بازدیــد و در زمــان مزایــده حضــورا ً شــرکت نمایند.بدیهــی اســت
امــوال مــورد مزایــده بــه کســی فروختــه خواهــد شــد کــه باالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نماینــد
و خریــدار بایســتی مبلــغ  10درصــدی پیشــنهادی مزایــده را فــی المجلــس بحســاب ســپرده
دادگســتری زاهــدان واریــز نمایــد و مابقــی را ظــرف مــدت یکماه بحســاب ســپرده دادگســتری
واریــز و تحویــل اجــرای احــکام مدنــی نمایــد و پــس از تائیــد مزایــده توســط دادگاه محتــرم
صــادر کننــده حکــم تقاضــای انتقــال مالکیــت امــوال نمایــد و در صــورت عــدم تائیــد مزایــده
توســط دادگاه  ،مبلــغ ده درصــدی واریــزی بــه خریــدار مســترد خواهــد شــد و در صورتــی کــه
خریــدار مابقــی وجــه مزایــده را در زمــان مقــرر بــه حســاب ســپرده واریــز ننمایــد و یــا اعــام
انصــراف نمایــد مبلــغ ده درصــدی پیشــنهادی خریــدار بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد و
خریــدار حــق هیــچ گونــه اعتراضــی را نخواهــد داشــت .تشــریفات مزایــده بــا رعایت مــواد 113
بــه بعــد قانــون اجــرای احــکام مدنــی در صــورت نبــود خریــدار طلبــکار نیز مــی توانــد در قبال
طلــب خــود از امــوال مــورد مزایــده قبــول نمایــد.

تاجیان – مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی زاهدان

مفقودی

ابالغ

کالســه پرونــده 9609981310600863 :بــه شــماره بایگانــی  960896شــعبه  6دادگاه حقوقــی
رشــت – خواهــان :ســید حامــد عندلیــب بــا وکالــت فائــزه میونــد – خوانــده :یوســف کنعانــی
کاشــانی – خواســته :الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی – مطالبه خســارات دادرســی – وقت رســیدگی:
 97/2/22ســاعت  11صبــح – خواهــان دادخواســتی بــه خواســته فــوق بطرفیــت خوانــده مذکــور
تنظیــم کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه کالســه فــوق ثبــت و وقــت رســیدگی بــه تاریــخ مذکــور
تعییــن گردیــده اســت بــا التفــات بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب درخواســت خواهــان
و موافقــت دادگاه مســتندا بــه مــاده  73ق آ د م یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه های کثیراالنتشــار
آگهــی مــی گــردد خوانــده مذکــور مــی توانــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه جهــت
اعــالم آدرس کامــل خــود و دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعه و
یــا در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن دادگاه حضــور بهــم رســاند.
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رونوشت آگهی

زینــب نصیــری دادخواســتی بــه بــه خواســته گواهــی حصروراثــت بــه وراث مرحــوم عــزت نصیــری
لوحــه ســرا بــه شــورا ارائــه نمــوده کــه بــه کالســه  960998526020007ثبــت و در جریــان
رســیدگی اســت و وراث حیــن الفــوت وی لــذا بــه شــرح معرفــی نمــوده اســت -1 .همایــون
نصیــری ش ش  2فرزنــد متوفــی  -2حجــت نصیــری ش ش  6فرزنــد متوفــی  -3اســماعیل
نصیــری ش ش  2620011841فرزنــد متوفــی  -4میثــم نصیــری ش ش  5160008128فرزنــد
متوفــی  -5مدینــه نصیــری ش ش  1فرزنــد متوفــی  -6مریــم نصیــری ش ش  554فرزنــد متوفی
 -7خدیجــه نصیــری ش ش  714فرزنــد متوفــی  -8زینــب نصیــری ش ش  8فرزنــد متوفــی
 -9مریــم نصیــری ش ش  776فرزنــد متوفــی لــذا چنانچــه کســی یــا کســانی از متوفــی فــوق
الذکــر وصیــت نامــه ســری یــا هرگونــه نوشــته دیگــری داشــته باشــد مــی توانــد از تاریخ نشــر این
آگهــی بمــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا ارائــه دهــد و اال گواهــی حصروراثــت صــادر خواهــد شــد.
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ابالغیه

مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی :زهــرا زمــردی محمــود کیانــی فرزنــد محمدهــادی بــه
نشــانی گیــالن رشــت بلــوار قلــی پــور گلــزاران کوچــه الدن بــن بســت نســترن درب – 2
تاریــخ حضــور 97/2/25 :ســه شــنبه ســاعت  16محــل حضــور اســتان گیــالن شهرســتان
ماســال خیابــان انقــالب ســاختمان اداری شــورای حــل اختــالف ماســال کــد پســتی
 4396343818شــماره تمــاس  01344664907وب ســایت  – www.dadgil.irتاریــخ
حضــور 97/2/25 :ســاعت  – 16درخصــوص دعــوی حســن جــودی بــه طرفیــت شــما در
وقــت مقــرر فــوق جهــت ادامــه رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول

حســب پرونــده کالســه  960366اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بــه موجــب
دادنامــه شــماره  9609971830100383صــادره از شــعبه اول دادگاه حقوقــی ماســال دایــر
بــر فــروش ماتــرک مرحــوم حســینعلی کامیــاب و تقســیم بهــای حاصلــه بیــن ورثــه ماتــرک
مرحــوم پــس از شناســایی بــه حیطــه توقیــف درآمــده اســت و توســط کارشــناس رســمی
دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی و توصیــف اجمالــی گردیــده اســت  :یــک قطعــه زمیــن
شــالیزار بــه مســاحت  3180مترمربــع واقــع در روســتای شــیخ نشــین متعلــق بــه مرحــوم
حســینعلی کامیــاب فاقــد ســند ثبتــی بــا حــدود اربعــه شــماال متصــل بــه شــالیزار علیرضــا
خلیلــی و عنایــت کامیــاب شــرقا متصــل بــه حریــم کانــال قدیمــی و جنوبــا متصــل بــه
نهــر آبیــاری و شــالیزار محمــد نظــری و غربــا متصــل بــه شــالیزار علیرضــا خلیلــی کــه بــا
توجــه بــه موقعیــت مکانــی و جغرافیایــی قیمــت هــر مترمربــع  170/000ریــال و ارزش
کل ملــک  540/000/000ریــال بــرآورد شــده اســت .بنابرایــن مقــرر شــده ملــک مذکــور
از طریــق مزایــده حضــوری در روز ســه شــنبه مــورخ  97/2/4از ســاعت  10الــی  11در
دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بفــروش برســد مزایــده از قیمــت پایــه
کارشناســی شــروع بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد کنــد فروختــه مــی گــردد
شــخص خریــدار ده درصــد بهــای مزایــده را بایــد فــی المجلــس پرداخــت و مابقــی را تــا
یــک مــاه از تاریــخ مزایــده پرداخــت نمایــد در غیــر ایــن صــورت ده درصــد اولیــه پــس از
کســر هزینــه هــای اجرائــی بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد و کســانی
هــم کــه مایلنــد در مزایــده شــرکت کننــد تــا  5روز قبــل از برگــزاری مزایــده در دفتــر اجــرا
حاضــر تــا مقدمــات بازدیــد فراهــم آیــد و همچنیــن کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال نیــز
بــر عهــده خریــدار مــی باشــد.

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ماسال

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده
 3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده

www.ebtekarnews.com
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شناســنامه و ســند کارخانــه خــودرو ســواری پــژو 405بــه شــماره پــاک  121د  – 93ایــران
 85بــه شــماره موتــور  12485250364و شــماره شاســی 40313759مــدل  1386برنــگ
نقــره ای متالیــک بنــام وحیــد جامعــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 954.

943

آگهی مزایده اموال غیر منقول

بدینوســیله اعــالم مــی گــردد کــه درخصــوص پرونــده کالســه اجرایــی  960123درخصوص
محکومیــت ناصــر آقالــو در حــق محکــوم لــه چنگیــز پورمنــد یــک قطعــه زمیــن بــه
مســاحت  250مترمربــع توقیــف توســط کارشــناس دادگســتری ارزیابــی و از طریــق مزایــده
بفــروش مــی رســد زمیــن مــورد مزایــده بــا حــدود اربعــه شــماال دیواریســت محــدود
بــه حریــم جــاده اصلــی اســفالته پالســی بــه نرگــس خاتــون و شــرقا ســیم خارداریســت
محــدود بــه ملــک فروشــنده محمدآقالــو و جنوبــا مرزیســت محــدود بــه ملــک فروشــنده
محمدآقالــو و غربــا ســیم خارداریســت محــدود بــه خانــه و محوطــه نجیــب عرفانــی واقــع
در روســتای پالســی مــی باشــد ارزش کل عرصــه و اعیــان بــه میــزان پنجــاه و پنــج میلیــون
تومــان بــرآورد گردیــده مزایــده در روز یــک شــنبه  97/2/9راس ســاعت  9الــی  10صبــح در
اجــرای احــکام مدنــی حویــق برگــزار مــی گــردد الزم بــه ذکراســت کــه مزایــده از قیمــت
کارشناســی شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد
شــد ده درصــد مبلــغ مزایــده از خریــدار فــی المجلــس اخــذ و مابقــی بایســتی حداکثــر
بــه مــدت یــک مــاه پرداخــت گــردد در صــورت عــدم پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه مبلــغ
واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد  5روز
قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی حویــق مراجعــه تــا ترتیــب
بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش حویق
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اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه :علیرضــا منصــوری بــه نشــانی محــل اقامــت :بندرانزلــی – مقابــل
مطهــری – ســاختمان درنــا – طبقــه  – 4مشــخصات محکــوم علیــه :حســن حســن نــژاد بــه
نشــانی رشــت خیابــان تختــی کوچــه  25روبــروی بــن بســت محمــد پــالک  20ردیــف دوم
– مجهــول المــکان – بموجــب دادنامــه شــماره  86/5/31 * 3-527مــورخ  86/5/31دادگاه
حقوقــی شــعبه  4رشــت خوانــده بپرداخــت مبلــغ  87/932/561ریــال بابــت اصــل خواســته
و نیــز پرداخــت مبلــغ  4/745/570ریــال بابــت خســارات دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه
نســبت بــه اصــل مبلــغ خواســته از تاریــخ  85/4/20لغایــت اجــرای حکــم حســب شــاخص
تــورم قیمــت و خدمــات کــه از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران در حــق
محکــوم لــه و نیــم عشــر دولتــی برابــر مقــررات عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد.

شعبه  4دادگاه حقوقی رشت
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به حسن اکبرزاده
مقدم فرزند غالمحسین و مجید هاتفی و علی سلیمانیان

خواهــان احمــد عزیــزی ننــه کــران دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــدگان (مجیــد
هاتفــی – علــی ســلیمانیان – حســن اکبــرزاده) بــه خواســته مطالبــه وجــه – الــزام بــه
تنظیــم ســند رســمی مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه
 9609981338000816شــعبه  17دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت ثبــت و
وقــت رســیدگی مــورخ  97/2/22ســاعت  10/30تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق
موضــوع مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خواندگان
صدرالذکــر و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار
آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر
دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.

منشی شعبه  17دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت
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آگهی درخواست گواهی حصروراثت

آقــای حســن حبیبــی فرزنــد یحیــی دارای بــه شــرح درخواســتی بــه شــماره  3-96-459ایــن
شــورا ثبــت گردیــده درخواســت صدورگواهــی انحصــار وراثــت نمــوده و اعــالم داشــته کــه
حمیدرضــا حبیبــی فرزنــد حســن بــه شناســنامه  21صــادره از گلــوگاه درتاریــخ  96/12/18در
اقامتــگاه دائمــی خــود شهرســتان بهشــهر فوت نمــوده و ورثــه  /وراثت حیــن الفــوت وی عبارتند
از  -1:حســن حبیبــی فرزند یحیــی ش.ش 5:تاریــخ تولــد 1338/4/11:ش.ملــی2187629412:
(پدرمرحــوم)  -2صغــری نــوری ســراجی فرزنــد محمدعلــی ش.ش 608:تاریخ تولــد1340/8/1 :
ش.ملــی( 5799585798:مــادر مرحــوم)  -3حرمــت حبیبــی فرزنــد رضــا ش.ش 4:تاریــخ
تولــد 1364/6/20:ش.ملــی( 2181841225:همســرمرحوم) و الغیر،اینــک شــورا پــس از انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک نوبــت یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ انتشــار نخســتین آگهی
ظــرف یکمــاه بــه شــورا تقدیــم نمایــد واالگواهــی صــادر خواهــد شــد ( .م.الــف)97/5

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان گلوگاه
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رونوشت آگهی حصروراثت

حمیدرضــا نجفــی فرزنــد عبــاس دارای شناســنامه شــماره  65/2/1 – 4627بــه شــرح
دادخواســت بــه کالســه  960992ح  96/12/22 – 127از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه حمــزوی فرزنــد محمــود
بــه شناســنامه شــماره  1350/1/1 – 6013در تاریــخ  96/1/7در اقامتــگاه دائمــی خــود
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن متوفــی منحصــر اســت بــه  3فرزنــد پســر
بــه اســامی  -1 :حمیدرضــا نجفــی فرزنــد عبــاس ش ش  4627متولــد  65/2/1صــادره از
حــوزه  1همــدان  -2علــی رضــا نجفــی فرزنــد عبــاس ش ش  3153متولــد 62/11/12
صــادره از حــوزه مرکــزی همــدان  -3امیــر عبــاس نجفــی فرزنــد عبــاس کارت ملــی
 3861304783متولــد  81/1/15صــادره از حــوزه مرکــزی همــدان .ارزش ماتــرک متوفیــه
فاطمــه حمــزوی فرزنــد محمــود بیــش از ســی میلیــون ریــال مــی باشــد.اینک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی
اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی
ظــرف مــدت یــک مــاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.م/الف23 :

رئیس شعبه شماره  127شورای حل اختالف همدان

944

رونوشت آگهی حصروراثت

فاطمــه نجفــی فرزنــد حســن دارای شناســنامه شــماره  43/3/1 – 370بــه شــرح
دادخواســت بــه کالســه  960986ح  96/12/21 – 127از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محتــرم حاجیلوئــی فرزنــد
ابراهیــم بــه شناســنامه شــماره  1309/10/4 – 457در تاریــخ  94/6/6در اقامتــگاه دائمــی
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن متوفــی منحصــر اســت بــه  2فرزنــد
دختــر بــه اســامی  -1 :فاطمــه نجفــی فرزنــد حســن ش ش  370متولــد  43/3/1صــادره از
حــوزه  3همــدان  -2منصــوره نجفــی فرزنــد حســن ش ش  243متولــد  34/4/10صــادره
از حــوزه  3همــدان .ارزش ماتــرک متوفیــه محتــرم حاجیلوئــی فرزنــد ابراهیــم بیــش از
ســی میلیــون ریــال مــی باشــد.اینک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه تقدیــم دارد
و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.م/الف24 :

رئیس شعبه شماره  127شورای حل اختالف همدان
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آگهی ابالغ اجرائیه

بدینوســیله بــه آقــای بهــروز الکــی هــره دشــت فرزنــد حبیــب الــه دارای کدملــی شــماره
 2631442547ســاکن تالــش – روســتای ویزنــه – روبــروی مدرســه – منــزل خلیــل
فرجــودی ابــالغ مــی شــود کــه مرضیــه طالبــی شکردشــت جهــت وصــول 298650785
ریــال بــه اســتناد مهریــه منــدرج درســند ازدواج شــماره  67/9/14 – 1082دفتــر ازدواج
 76تالــش علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه 9600241
درایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ  96/12/19مامــور ابــالغ ،محــل اقامــت
شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18
آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار
محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز
ابــالغ محســوب مــی گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد عملیــات
اجرایــی جریــان خواهــد یافــت.

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش
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آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه رضــا
رجبــی فرزنــد نقــی

خواهــان روح انگیــز عبــادی دادخواســتی بــه طرفیــت رضــا رجبــی بــه خواســته بــذل
مــدت عقــد نــکاح ارجاع و بــه شــماره پرونــده کالســه  9609981830100616شــعبه اول
دادگاه عمومــی (حقوقــی) دادگســتری شهرســتان ماســال ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ
 97/2/3ســاعت  9تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون
آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف
یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی
کامــل خــود ،نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت
رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.

مدیردفترشعبهاولدادگاهعمومی(حقوقی)دادگستریشهرستانماسال 923

آگهی تحدید حدود اختصاصی

در اجــرای مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی ششــدانگ یــک قطعــه مفــروز از پــالک فرعــی  57ســنگ اصلــی 13
واقــع در قریــه ورمیــه بخــش  26گیــالن بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
دو ســاختمان دو طبقــه طــی رأی شــماره  139660318022007436ـ  1396/10/20بنــام
پیونــد تجلــی پــور فرزنــد مهــدی و رای شــماره  139660318022007434ـ 1396/10/20
آقــای نهــال تجلــی پــور فرزنــد مهــدی مشــاعا بالســویه بــه مســاحت  1200مترمربــع از
کمیســیون مــاده مذکــور رأی صــادر و پــالک فرعــی  122مجــزی شــده بــرای آن تعییــن
شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای تصمیــم هیئــت مذکــور تعییــن
حــدود پــالک اخیرالذکــر ســاعت  11صبــح مــورخ  1397/2/17در محــل شــروع و بــه عمــل
خواهــد آمــد و مراتــب جهــت اطــالع مالکیــن مشــاع و مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه
اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از تاریخ تعییــن حــدود لغایت 30
روز اعتــراض خــود راکتبـاً بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبت اســناد و امالک ماســال تســلیم
و رســید اخــذ نماینــد ضمنـاً طبــق مــاده  86اصالحــی قانــون ثبــت اعتــراض بایــد کتبــی و
مســتقیماً بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم
اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی
طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره اعــالم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد بــه
دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد و
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد .
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون
و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره  139660318022008822مــورخ  96/12/7هیــات اول موضــوع قانــون تعیین
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی
حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای نبــی اهلل زارع چلمــه
ســرا فرزنــد رســتمعلی بشــماره شناســنامه  21صــادره از ماســال در ششــدانگ یک قطعــه زمین
بــه مســاحت  210مترمربــع مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری فاقــد مجــوز بــه مســاحت 32/29
مترمربــع پــالک  5986فرعــی از  23اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  27فرعــی از 23
اصلــی واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش  26گیــالن خریــداری از نســق گیســو مســکینی محرز
گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
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آقــای ســید علــی نبــوی فرزنــد ســیدمجید دارای بــه شــرح درخواســتی بــه شــماره 1/7/96
ایــن شــورا ثبــت گردیــده درخواســت صدورگواهــی انحصــار وراثــت نمــوده و اعــالم داشــته
کــه ســیدکریم نبــوی فرزنــد سیداســماعیل بــه شناســنامه  903صــادره از گلــوگاه درتاریــخ
 96/12/18در اقامتــگاه دائمــی خــود شهرســتان گلــوگاه فــوت نمــوده و ورثــه  /وراثــت حیــن
الفــوت وی عبارتنــد از  -1 :ســیده انســیه نبــوی فرزنــد مرحــوم ســیدکریم بــه ش.ش6275
ش.ملــی  -2 * 5799404130ســیده لیــال نبــوی فرزنــد مرحــوم ســیدکریم بــه ش.ش4518
ش.ملــی  -3 * 5799385160ســیده معصومــه نبــوی فرزنــد مرحــوم ســیدکریم بــه
ش.ش 139ش.ملــی  -4 * 56999722310ســیده صغــری نبــوی فرزنــد مرحــوم ســیدکریم
بــه ش.ش 752ش.ملــی  -5 * 2091727385ســیده راضیــه نبــوی فرزنــد مرحوم ســیدکریم
بــه ش.ش 84ش.ملــی  5799716264و الغیر،اینــک شــورا پــس از انجــام تشــریفات مقدماتی
درخواســت مزبــور را یــک نوبــت یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد
و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ انتشــار نخســتین آگهــی ظــرف یکمــاه بــه
شــورا تقدیــم نمایــد واالگواهــی صــادر خواهــد شــد ( .م.الــف)97/3
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