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دادنامه  
پرونــده كالســه 9309980022300440 شــعبه اول دادگاه عمومــى بخش خاوران  دادنامه شــماره 
9309970022302581 خواهان   :  خانم زهره بهمن آبادى فرزند محمود به نشــانى قيامدشــت خ وليعصر 
بلوار امام خمينى شــرقى روبه روى اداره گاز پ199 خوانده :آقاى ابوالفضل فزون آباد  فرزند على اكبر  به 
نشــانى مجهول المكان خواســته :مطالبه نفقه   راى دادگاه در خصوص  دادخواســت خواهان خانم زهره بهمن 
آبادى به طرفيت آقاى ابوالفضل فزون آباد مبنى بر مطالبه نفقه ايام گذشته و مطالبه خسارت دادرسى مقوم 
به 51/000/000 ريال نظر به اينكه رابطه زوجيت به داللت تصوير مصدق ســند نكاحيه مضبوط در پرونده 
محرز ميباشــد و اينكــه خوانده على رغم ابالغ قانونــى اخطاريه وفق ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى در 
جلســه حضور نيافته و هيچگونه مدركى از ناحيه خوانده در قبال دعوى خواهان  به اين دادگاه ارئه و ارســال 
نگرديده دادگاه با عنايت به شــهادت شهود و نظريه كارشناس رسمى دادگسترى به شماره 930442/1/93 
مورخ 1393/4/30  از اعتراض طرفين مصون مانده است دعوى خواهان را ثابت و محرز تشخيص و مستندا  
بــه مواد 1106-1107-1111-1206  قانون مدنى و مواد 198-515-519 قانون آيين دادرســى مدنى 
حكم به محكوميت خوانده و پرداخت مبلغ 166/400/000  ريال معادل شــانزده ميليون و ششــصد و چهل 
هزار تومان بابت نفقه ايام گذشته زوجه از تاريخ 87/4/1 تا زمان صدور حكم و پرداخت مبلغ 3/303/000  
ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم ميگردد  راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس بيست روز ديگر قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان تهران 
ميباشــد . در خصوص الباقى خواســته خواهان مبنى بر مطالبه نفقه تا زمان اجراى حكم با توجه به اينكه زمان 
پرداخت دين فرا نرســيده و خارج از موعد قانونى اقامه گرديده لذا مســتندا به بند 11 ماده 84 و89  قانون 
آيين دادرســى مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم ميگردد قرار صادره ظرف بيســت روز پس از ابالغ 

قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان تهران ميباشد 
   رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران –رستمى

دادنامه 
تاريــخ 93/10/15 پرونده كالســه :93-828/2ش ح  شــماره دادنامــه 93/10/29-1174  مرجع 
رســيدگى : حوزه دوم مجتمع شــوراى حل و اختالف شهرســتان پاكدشــت  خواهان :آقاى ميثم ســليمانى پور 
به نشــانى : پاكدشــت .شــهرك انقالب .خيابان امام خمينى (ره)كوچه دوم غربى پــالك  77-.160287593  
خوانده:آقــاى صفر دل آزاد به نشــانى :مجهول المكان   خواســته: مطالبه وجه به مبلــغ ده ميليون ريال بابت 
يك فقره چك به شــماره 923948 مورخ 77/1/24 گردشــكار :قاضى شــورا با اعالم ختم رسيدگى و با شور 
و تبادل نظر با اعضا شــورا به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مينمايد   راى شورا در خصوص دعوى خواهان 
آقاى ميثم  سليمانى پور به طرفيت آقاى صفر دل آزاد به خواسته مطالبه مبلغ ده ميليون ريال وجه يك فقره 
چك به شماره 923948 مورخ  77/1/24  نظر به اينكه بقا سند تجارى در يد خواهان حكايت از نديون بودن 
خوانده دارد و مســتندالت خواهان مصون از ايراد و دفاع باقى مانده و خوانده با ابالغ قانونى وقت دادرســى 
در جلســه دادرســى حاضر نگرديده است . فلذا ادعاى خواهان محمول بر صحت تلقى و با اجازه حاصله از بند 
يــك ماده 7 آيين نامه اجرائى موضوع ماده 189  قانون برنامه ســوم توســعه اقتصــادى ،اجتماعى و فرهنگى 
جمهورى اســالمى ايران به اســتناد ماده 198-515-519   قانون آيين دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و 
انقــالب  در امور مدنى و مــواد 310-311-312  قانون تجارت حكم به محكوميــت خوانده به پرداخت مبلغ 
ده ميليون ريال بابت اصل خواســته  در حق خواهان صادر ميشــود .راى صادره غيابى بوده ظرف مهات بيست 
روز پــس از ابــالغ قابل واخواهى د در دادگا ه هــاى  عمومى حقوقى محل ميباشــد و همچنين خوانده محكوم 
به پرداخت پانزده هزار تومان بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 77/1/24 لغايت صدور  

حكم در حق  خواهان ميگردد 
 قاضى شوراى حل و اختالف شهرستان پاكدشت 

    
آگهى مزايده اموال منقول   به شماره ارجاعى 169/93/ارجاعى

بــه موجــب اجراييه صــادره از  اجراى احــكام شــعبه 121 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شــهيد 
باهنــر  تهران كه نيابتا دادگاه عمومى شــريف آباد عهده دار آن ميباشــد .محكوم عليــه آقاى مهدى دريادارى 
و شــركت ثمــن آفرين بــه پرداخــت 2/780/993/288 ريال بابت اصل خواســته در حق محكــوم  له آقاى 
غالمرضا ســرواليتى با وكالت آقاى الهوردى ارشــد. و مبلغ 139/049/664  ريال بابت نيم عشــر دولتى .با 
توجــه به گذشــت فرجه قانونى و عدم پرداخــت مبلغ مذكور  محكوم له آقاى غالمرضــا واليتى تقاضاى توقيف 
امــوال بالمعارض نامبرده و نهايتا فروش آنها را از طريق مزايده نموده اســت و اموال مشــروحه ذيل توقيف 
و توســط كارشناس دادگســترى به مبلغ 3/500/000/000 ريال كارشناسى و ارزيابى شده است و با ابالغ 
كارشناســى به طرفين كه مصون از اعتراض مانده اســت  النهايه وقت مزايده جهت فروش اموال توقيفى به 
تاريخ   1394/2/5   روز شــنبه ســاعت 10 الى 11 صبح به آدرس شــهرك صنعتى عباس آباد خيابان حاتم 
راكودى 6 كارخانه ثمن آفرين پالك 18/85 در محل اجراى احكام مدنى دادگاه شريف آباد به فروش ميرسد  
مبلغ مزايده از  قيمت كارشناســى شــروع و  به كســى كه باالترين قيمت را پيشنهاد كند فروخته خواهد شد 
در ضمن 10 درصد مبلغ پايه فى ا لمجلس از برنده مزايده اخذ و الباقى را بايستى ظرف مدت يك ماه توديع 
نمايد .  به پيشنهادهاى بعد از تاريخ مذكور ترتيب اثر داده نخواهدشد و طالبين شركت در مزايده5 روز قبل 
از مزايده  به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنها  از محل داده شود  .اموال توقيفى به شرح ذيل ميباشد 
1-يك دســتگاه توليد غذاهاى آماده بنام retort به شــماره ســريال km– sd614-/169/19  ساخت 
ســال 2009 شــركت km grand pack  كشــور تايلند بطول تقريبى 6 متر يه ظرفيت 6 بسكت استيل كه هر 
بســكت ميتواند 20 ترى tray    (ســينى) اســتيل را در  خود جاى دهد ميباشــد بطوريكه كليه قســمت ها در 
ارتباط با مواد غذايى از جنس استيل ميباشد . دستگاه با تركيب فشار آب و بخار آب غذاهاى كنسروى داخل 
بســته بندى pouch    هاى ســيل شده را پخته و با اســتفاده از پاستوريزاتور مارك alfalava  منصوب بر روى 
دستگاه پاستوريزه ميكند .كليه فرايند پخت و پاستوريزاسيون توسط نرم افزار تعبيه  شده بر روى دستگاه 
كنترل plc  شــده و پانل تعبيه شــده بر روى دســتگاه قابل كنترل و برنامه ريزى ميباشد .دستگاه براى انجام 
عمليــات  فــوق داراى الكتروموتور گيريبكس و نوار نقاله زنجيرى اســتيل براى انتقــال ورود و خروج ترويلها 
و الكترو پمپ انتقال آب ســياالت  و ســايت گالس براى رويت داخل محفظه  در حين عمليات همراه با ســاير 
متعلقات  مربوط ميباشــد با عنايت  به اينكه دســتگاه  در زمان بازيد نصب و راه اندازى نشــده بود و وضعيت 
نرم افزار كنترلى دســتگاه مشــخص نميباشــد  و با   لحاظ جميع جهــات موثر النقش به مبلغ پايه كارشناســى  

3/500/000/000  سيصد و پنجاه ميليون تومان برآورد ميگردد .
    مدير اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى بخش شريف آباد   

آگهى ابالغ مفاد رأى صادره از طرف هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى امالك و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مصوب سال 1390/09/20 

برابــر رأى شــماره 139360301057019870- 93/12/25 صادره از هيات رســيدگى به اســناد 
عــادى موضوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى، امالك و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مصوب 
1390/9/20 تصرفات مالكانه آقاى عليرضا خســروى فرزند ابوالقاســم، ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثــى بــه مســاحت هفتاد مترمربع پالك 325 فرعــى از 50 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك - فرعى از 
اصلى مذكور واقع در كرشــته شهريار محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتى و دفتر امالك مربوطه سند 
مالكيت سه دانگ پالك مذكور به نام محمدعلى رهگذر انتقال، سپس ايشان فوت نموده و ورثه اش عبارتند 
از: 1- نصرت 2- زينب 3- شــهناز رهگذر و طبق تقســيم نامه رسمى شماره 8278-37/02/18 دفتر 20 
شهريار سه دانگ و يك چهارم دانگ مشاع از ششدانگ پالك مزبور بالمناصفه در سهم نصرت و زينب رهگذر 
قرار گرفته است و در اجراى ماده 147 اصالحى قانون ثبت مقاديرى به غير واگذار شده است و نامبردگان در 
هيات حضور نيافته و هيات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذكور و ماده 13 آئين نامه اجرائى آن مصوب 
1391/04/25 نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر اقدام شود لذا بدينوسيله مفاد راى 
صادره به نامبرده و به اشخاص ذينفع جهت اطالع آگهى مى گردد كه چنانچه به مفاد رأى صادره اعتراض دارند 
اعتراض خود را ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشــار اولين آگهى به اداره ثبت اســناد و امالك شــهريار تسليم و 
رســيد دريافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نســبت به صدور ســند مالكيت 
برابــر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمنا صدور ســند مالكيت مانع مراجعه متضــرر به دادگاه نخواهد بود. م 

الف/6964- تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/18- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/2
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهريار 

آگهي نظريه هيأت حل اختالف قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى  
مستقر در ثبت گرمسار

برابر راى شــماره  139360329012011048  مورخ 93/12/6  صادره از هيات تصرفات مالكانه 
و بال معارض آقاى  محســن نادرى فرزند ابوالفضل درششــدانگ يك باب خانه وياليى  به مساحت 366/07   
متر مربع قســمتى از پالك 106 فرعى از 76– اصلى واقع در روســتاى كند قلى خان گرمســار خريدارى مع 
الواســطه از على محمد حسينى  مالك رســمي پالك فوق ، موضوع پرونده كالسه 12000338-93  با حدود 
و  مشــخصات معيــن محرز گرديده و بلحاظ عدم دسترســي به مالك در اجراي مقررات مــاده 3 قانون تعيين 
تكليف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى  مراتب به منظور اطالع صاحبان حقوق در دو نوبت به فاصله 
15 روز منتشــر مي گردد معترضين مي توانند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشــار اولين نوبت آگهي اعتراض 
خويش را به اين اداره تسليم 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 
دادخواســت پس از گذشــت موعد سند مالكيت بنام متصرف صادر و تسليم خواهد شد بديهي است صدور 

سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م الف : 1435
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/1/18- تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/2/2   

 رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- قنبرى   

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139460301053000053 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاى عسگر زارعى جن قشالقى فرزند محمود بشماره شناسنامه 1692 صادره از اردبيل 
در يك قطعه زمين ابناى احداثى در آن به مساحت 70 مترمربع پالك فرعي از اصلى مفروز و مجزي شده از 
پالك 539 فرعي از 110 اصلي واقع در صالح آباد شــرقى خريدارى از مالك رســمى آقاى فريدون بهرادى 
قورتوشــمس (قورتلمش) محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي تواننــد از تاريخ انتشــار اوليــن آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/18، تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/3. م الف/36
رئيس ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى اصالحــى موضوع مــاده 3 قانون ماده 13 آييــن نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139360324001010236 مورخ 93/10/23 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه 
تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى محمود قجر فرزند حسن به شماره شناسنامه 1258 صادره از بندر گناوه در 
شش دانگ يك باب خانه به مساحت 401/06 مترمربع قسمتى از پالك 916/47 واقع در باباعليشاه گناوه 
محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 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/4244- تاريخ انتشار نوبت اول: 

94/1/18- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/2
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابر راى شــماره 139360324001011633 مورخ 93/12/16 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر 
گنــاوه تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى هادى احمدى فرزند اهللا كرم به شــماره شناســنامه 206 صادره از 
گناوه در شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 22510/81 مربع قســمتى از پالك 884 اصلى 
واقع در قريه محمدى گناوه محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظــرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديــم نمايند. بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م 

الف/4253- تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/18- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/2
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابر راى شــماره 139360324001011600 مورخ 93/12/13 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر 
گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى اهللا كرم احمدى فرزند عبدالحســين به شــماره شناســنامه 7 صادره 
از بندر گناوه در شــش دانگ يك ســاختمان دامدارى به انظمام زمين كشــاورزى متصل به آن به مســاحت 
1016/39 مربع قســمتى از پــالك 883 اصلى واقع در قريه بيدو گناوه محرز گرديده اســت لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 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، 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/4254- تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/18- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 94/2/2
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهــى اصالحــى موضوع مــاده 3 قانون ماده 13 آييــن نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139360324001009707 مورخ 93/10/3 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه 
تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى محمد خرم آبادى فرزند عبدل به شــماره شناســنامه 1 صادره از بندر گناوه 
در ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 542/02 مترمربع قســمتى از پالك 917 واقع در امام زاده گناوه 
محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 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/4240- تاريخ انتشار نوبت اول: 

94/1/18- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/2
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه 

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

برابر آراء صادره هيات/هيات هاى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
ســند رســمى مستقر در واحد ثبتى گنبد كاووس تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا 
مشــخصات متقاضيــان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به اطــالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى مى 
شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ 

انتشاراولين آگهى به مدت 30 روز اعتراض خود را به مراجع قضايى اعالم نمايند. 
1-آقاى اذان قليچ آق اركاكلى فرزندآباد اقا به شــماره شناسنامه 731 كالله وكد ملى 4869446677 در 
ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت  197/15 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 6001 
فرعــى از1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد روســتاى ارمى آباد انتهاى خيابان شــهيد معمــى هالكو انتقالى ازمالك 

رسمى تاچ دردى عهدى 
2-آقاى عبدالرحمن آب چرفرزند حالت قلى به شــماره شناسنامه 21579 گنبد وكد ملى 2030215228 
در ششدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شده به مساحت  133/25 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 8939 
فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد انتهاى خيابان بهبودى كوچه هشت مترى شيرمحمد لى انتقالى ازمالك 

رسمى حق بردى كوچكى 
3-آقــاى قوچ گلدى كســرقه فرزند كرند به شــماره شناســنامه 878 گنبد وكد ملــى2031244302 در 
ششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شده به مســاحت839/90 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 5999 

فرعى از1-اصلى بخش10 واقع درگنبد روستاى ارمى آباد كوچه بالل انتقالى ازمالك رسمى ارازدردى عبدى 
4-آقاى بايرام بردى حاتمى فرزند بايرام قليچ  به شــماره شناســنامه 278 گنبد وكد ملى2031146610 
درششدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شده به مساحت1231/35 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 4482 

فرعى از1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد روستاى ارمى آ باد كوچه خاتم االنبيا انتقالى ازمالك رسمى آق اويلى ميهن 
5-آقاى مجيد حاتمى فرزند يگن دوردى به شــماره شناســنامه 3687 گنبد وكد ملــى2031130633 در 
ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت462/10 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 4482فرعى 

از1-اصلى بخش10 واقع درگنبد روستاى ارمى آباد كوچه خاتم االنبيا انتقالى ازمالك رسمى آق اويلى ميهن
6-خانم لطيفه پشــمكى فرزند ارازمحمد به شــماره شناســنامه 29091 گنبد وكد ملــى2030290440 
در ششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت 116/68 مترمربع قســمتى از پالك ثبتى 
4148فرعــى از 1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد روســتاى نورآباد خيابان30 متــرى وحدت غربى انتقالى ازمالك 

رسمى محمد مراد وحدى 
7-آقاى عبداله كاكايى فرزند محمد به شماره شناسنامه 1126 گنبد وكد ملى2030562165 درششدانگ 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت89/20 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 6294 فرعى از1-

اصلى بخش10 واقع در گنبد خيابان ابونصرفارابى كوچه ششم انتقالى ازمالك رسمى محمود محمودى وغفارثنايى نوده
8-آقاى عباسعلى منصورى فرزند حسن به شماره شناسنامه 8 راميان وكد ملى4879617784 درششدانگ 
يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شده به مساحت139/70متر مربع قسمتى ازپالك ثبتى 17096فرعى از1-

اصلى بخش10 واقع درگنبد خيابان سرابى خيابان اقبال الهورى فرعى دوم  انتقالى ازمحل مالكيت مشاعى متقاضى
9-آقاى دين محمد آق اركاكلى فرزند محمد به شماره شناسنامه 1025 گنبد وكد ملى4869449641 در 
ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مساحت258/38 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 4148 

فرعى از1-اصلى بخش10 واقع درگنبد روستاى ارمى آباد خيابان توحيد انتقالى ازمحمد مراد وحدى 
10-آقــاى جمشــيد ديده بان فرزنــد محمد به شــماره شناســنامه 455 گنبد وكد ملــى2031018892 
در ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شــده به مســاحت  178/65متر مربع قســمتى ازپالك ثبتى 
13972فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد خيابان بالل حبشــى انتقالى از آق اويلى–ابراهيم و اســماعيل 

شهرت هرسه قورچايى 
11-آقاى زلفعلى عليارى شــالقونى فرزند اسمعلى  به شماره شناسنامه 7 سراب وكد ملى1652848398 
درششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت122/90متر مربع قسمتى ازپالك ثبتى 4148 

فرعى از1-اصلى بخش10 واقع درگنبد روستاى ارمى آباد خيابان توحيد انتقالى ازمحمد مراد وحدى
12-آقاى سليمان دولت خواه فرزند حاجى مراد به شماره شناسنامه 582 گنبد وكد ملى2030871761 در 
ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 197/25مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 521 فرعى 

از1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد روستاى آق قايه محله پوالد اباد انتقالى ازتقى جاهد داشلى برون 
13-آقاى گل محمد ســرگزى تجا فرزند غالمعلى به شماره شناســنامه 466 زابل وكد ملى3670990135 
درششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مساحت 36/94 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى5103 

فرعى از1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد خيابان حافظ جنوبى انتقالى ازمحل مالكيت مشاعى متقاضى 
14-آقــاى اســمعيل  قورچايى فرزند اركت به شــماره شناســنامه6 آزادشــهروكد ملــى6249859561 
درششدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شده به مساحت 106/37متر مربع قسمتى ازپالك ثبتى 7815 
فرعى از1-اصلى بخش10 واقع درگنبد بلوارامام زاده خيابان ســيد جواد حســينى كوچه بن بست انتقالى ازعلى 

اكبر جمال الدين 
15-خانــم عزيزه خرمى فرزند انه ولى به شــماره شناســنامه 12088 گنبد وكد ملــى2030120456 در 
ششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت196/70متر مربع قسمتى ازپالك ثبتى4340 

فرعى از 1-اصلى بخش10 واقع درگنبد روستاى پلى حاجى كوچه طيار انتقالى ازمحمد آنه محمد زاده 
16-آقاى عبدالرحمن ميرزا على فرزند مراد به شماره شناسنامه 207 آق قال وكد ملى4979634168 در 
ششــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 147/24 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 4114 

فرعى از1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد خيابان حافظ جنوبى كوچه11 خريدارى ملك ازمحل مالكيت مشاعى
17 –آقــاى پلــى آق اتاباى فرزنــد اله دردى به شــماره شناســنامه 448 گنبد وكد ملــى2030779873 
درششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 381 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 2321فرعى 

از1-اصلى بخش10 واقع در گنبد روستاى پلى حاجى اانتقالى از آنه گلدى آق آتاباى
18-آقــاى ابراهيــم دوگونچى فرزند مــراد به شــماره شناســنامه 509 گنبد وكد ملــى2030936014 
درششــدانگ يــك قطعه زمين كــه درآن احداث بنا شــده به مســاحت203/72مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى 

2321فرعى از1-اصلى بخش10 واقع در گنبد ابتداى روستاى پلى حاجى انتقالى از آنه گلدى آق آتاباى
19-خانم زينب شهركى فرزند احمد به شماره شناسنامه2750 گنبد وكد ملى4888667519 درششدانگ 
يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مساحت 100/39مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 9884 فرعى از1-

اصلى بخش10 واقع درگنبد محله سيد آباد كوچه روح اله انتقالى از محمد آتابايى 
20-خانم زهرا جوينى فرزند نصرت به شماره شناسنامه 653 گنبد وكد ملى2031723979 درششدانگ 
يك قطعه زمين (كه در آن احداث بنا شده) به مساحت150/25متر مربع قسمتى از پالك ثبتى61 1-اصلى بخش 

9 واقع در گنبد شهرك فرماندارى انتقالى از آى محمد آق پور قابوس و صاحبان اسناد اصالحات ارضى
21 -آقاى نصرت رضايى شيرازى فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 1363 گنبد وكد ملى2031651900 
در ششدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شده به مساحت 199/38مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 806 

فرعى از 1-اصلى و806 -اصلى بخش 10 واقع در گنبد خيابان وحدت شرقى خريدارى ملك ازمحل مالكيت مشاعى
22-آقــاى محمــد بايلرى فرزنــد تانقربردى به شــماره شناســنامه 592 گنبد وكد ملــى2030731080 
درششــدانگ يــك قطعه زمين كــه درآن احداث بنا شــده به مســاحت181/13مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى 
2867فرعى از1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد ابتداى جاده داشــلى برون بعد از بيمارستان پيامبر اعظم شهرك 

جهاد انتقالى ازشركت تعاونى مسكن كاركنان جهاد سازندگى گنبد (مالك رسمى مشاعى )
23-آقاى عبدالحميد آخوندى فرزند عبدالحى به شــماره شناســنامه 898 گنبد وكد ملى2031331981 
درششــدانگ يــك قطعه زمين كــه درآن احداث بنا شــده به مســاحت179/37مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى 
2867فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد ابتداى جاده داشلى برون بعد از بيمارستان پيامبر اعظم شهرك 

جهاد اانتقالى از شركت تعاونى مسكن كاركنان جهاد سازندگى گنبد (مالك رسمى مشاعى )
24-آقــاى حســين جعفرى فرزنــد ابراهيم به شــماره شناســنامه2849 گنبد وكد ملــى2031689193 
درششدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شده به مساحت 125 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 161-اصلى 

بخش9 واقع در گنبد شهرك فرماندارى كوچه سوم اانتقالى ازآقاى آقپور قابوس و اصالحات ارضى 
25-آقاى غالمرضا حقى فرزند حســينعلى  به شــماره شناســنامه21341 گنبد وكد ملــى2030212849 
درششدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شده به مساحت 176/09 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 6012 

فرعى از 1-اصلى بخش 10 واقع در گنبد محله سيد آباد خيابان علوى كوچه روح اله انتقالى از اراز آق آتاباى 
26-آقاى يوسف آموت فرزند قربان به شماره شناسنامه41 آق قال وكد ملى4979948332 درششدانگ 
يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شده به مساحت 106/61 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 5002 فرعى از1-

اصلى بخش10 واقع در گنبد روستاى گدم آباد خيابان محمد آلق انتقالى ازقولچرهمايونى
27-آقــاى عبدالحى چابك فرزند ســيالب به شــماره شناســنامه 141 گــرگان و كد ملــى6289263706 

درششدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شده به مساحت 221/83 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى4012 
فرعى از1-اصلى بخش10 واقع درگنبد روستاى پلى حاجى خيابان10 مترى انتقالى از آنه گلدى آق آتاباى 

28-خانــم ســليمه بايلرى فرزند ســيالب به شــماره شناســنامه484 گنبــد و كد ملــى 2030780235 
درششــدانگ يك قطعه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت 100مترمربع قســمتى از پالك ثبتى 2867 
فرعى از 1-اصلى بخش10 واقع در گنبد شــهرك كارگران كوچه گلســتان ششم انتقالى ازشركت تعاونى مسكن 

مشترك كارگران گنبد 
29-خانم ســعيده سرشتى فرزند عبدالغفوربه شماره شناسنامه 16977 گنبد و كد ملى 2030169218 
درششــدانگ يك قطعــه زمين كه درآن احداث بنا شــده به مســاحت 150/12مترمربع قســمتى از پالك ثبتى 

25024فرعى از1-اصلى بخش 10 واقع درگنبد خيابان ياس كوچه بهاره انتقالى از اسماعيل حق بين
30-خانم مريم ازدغ فرزند مرد به شماره شناسنامه 797 گاليكش وكد ملى4889351736 درششدانگ 
يك قطعه زمين (احداث بنا شــده) به مساحت163/85مترمربع قســمتى از پالك ثبتى 8787 فرعى از1-اصلى 

بخش10 واقع در گنبد خيابان خالد نبى خيابان عدل انتقالى ازعلى محمد ترابى و محمد رعيتى 
31-خانم اناتاج خردمند فرزند محمد مراد به شــماره شناســنامه 126 گنبد و كد ملى2030862320 در 
ششدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شده) به مساحت 253مترمربع قسمتى از پالك ثبتى819 فرعى از1-اصلى 

بخش10 واقع درگنبد خيابان سعدى شمالى انتقالى از مالنفس نفسى
32-خانم بى بى صفورا نيازى فرزند يوســف به شــماره شناســنامه770 گنبد و كد ملــى2031508490 
درششــدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شــده) به مساحت 91مترمربع قسمتى از پالك ثبتى5010 فرعى از1-

اصلى بخش10 واقع درگنبد خيابان سعدى شمالى كوچه منصورى انتقالى از بهرام محمد آق آتاباى 
33-خانم عايشه بى بى هوه چى فرزند امان محمد  به شماره شناسنامه 9 آزادشهرو كد ملى6249844058 
در ششــدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شــده) به مســاحت 125مترمربع قســمتى از پالك ثبتى161-اصلى 
بخش10 واقع در گنبد شــهرك فرماندارى كوچه ســوم بخش 9 انتقالى از آى محمد آقپور قابوس و صاحبان اســناد 

اصالحات ارضى 
34-آقاى محمد صدقى عرب عليا فرزند صفر به شماره شناسنامه1357مراوه تپه و كد ملى5319675631 
در ششدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شده) به مساحت 217/69مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 1/35591-

اصلى بخش 10 واقع درگنبد خيابان گلشن غربى خريدارى ملك ازمحل مالكيت مشاعى 
35-خانم مريم بى بى شيخ فرزند تاى قلى به شماره شناسنامه1051تركمن و كد ملى2239637791 در 
ششدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شده) به مساحت114/90مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 1/4158-اصلى 

بخش10 واقع درگنبد روستاى گدم آباد خيابان آزادى انتقالى از شاه قليچ قره باش 
36-آقاى موســى صابرى فرزندعلى اكبر به شــماره شناســنامه 11619گنبد و كد ملــى2030115770 
درششــدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شده) به مســاحت 126/25مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى161-اصلى 

بخش9 واقع درگنبد شهرك فرماندارى انتقالى از آى محمد آق پورقابوس وصاحبان اسناد اصالحات ارضى
37-آقاى مهدى جبارى فرزند قيوم بردى به شماره شناسنامه2020258382گنبد و كد ملى2020258382 
در ششــدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شده) به مساحت137/90مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى1/33352-

اصلى بخش 10 واقع درگنبد خيابان امام خمينى شمالى كوچه ساحل انتقالى ازحاجيه بى بى ايگدرى 
38-آقاى جمال الدين رحيم زاده فرزند الياس به شــماره شناسنامه1074گنبد وكد ملى2031750471 
درششــدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شــده) به مساحت 208مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 1/4714-اصلى 

بخش 10 واقع در گنبد روستاى گدم آباد خيابان آزادى هجدهم  خريدارى ازمحل مالكيت مشاعى 
39-آقــاى موســى صابرى فرزند على اكبربه شــماره شناســنامه 11619گنبد وكد ملــى2030115770 
درششــدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شــده) به مساحت 123/75مترمربع قسمتى از پالك ثبتى161-اصلى 

بخش 9 واقع درگنبد شهرك فرماندارى انتقالى از آى محمد آق پور قابوس وصاحبان اسناد اصالحات ارضى
40-آقاى على محمد فرمان بربرجى فرزند على اكبر به شماره شناسنامه 4 قوچان وكد ملى0872694127 
درششدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شده) به مساحت 180/24مترمربع قسمتى از پالك ثبتى208/ 1-اصلى 

بخش10 واقع درگنبد بلوارشهيد صياد شيرازى (جاده كمربندى ) انتقالى ازعلى مختارزاده 
41-آقــاى محمــد نقــى محرابيــان خــرق فرزنــد محمدرضــا بــه شــماره شناســنامه8046 گنبــد وكــد 
ملى2030080152 در ششــدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شــده) به مساحت 174/57مترمربع قسمتى از 
پــالك ثبتى1/1784-اصلى بخــش10 واقع درگنبد خيابان حافظ جنوبى كوچه 10 متــرى انتقالى از آقايان حاجى 

قوشاق-محمد شير-حليم -امانلى شهرت همگى جعفرباى 
42-آقاى رجبعلى اســمعيلى فرزند حســن به شــماره شناســنامه19274گنبد وكد ملى2030192155 
درششدانگ يك قطعه زمين (احداث بنا شده) به مساحت 125 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى61 1-اصلى بخش9 

واقع درگنبد شهرك فرماندارى انتقالى ازآقاى آى محمد آق پورقابوس
43-آقاى قربانقلى مهرانى فرزند عثمان به شماره شناسنامه6 گنبد و كد ملى2031815441 درششدانگ 
يــك قطعه زمين به مســاحت 528/14 مترمربع قســمتى از پالك ثبتى1/4269-اصلى بخــش10 واقع درگنبد 

روستاى ارمى آباد خيابان معمى هالكو كوچه توحيد انتقالى از آقاى چناق اقا زيادى يلمه 
44-آقاى ســليمان نظرخانــى فرزند رجب قلى به شــماره شناســنامه10گنبد و كد ملــى2031863185 
درششــدانگ يك قطعه زمين به مســاحت 173/12 مترمربع قســمتى از پالك ثبتى1/15400-اصلى بخش10 

واقع درگنبد خيابان خالد نبى كوچه هشتم انتقالى ازمحل مالكيت مشاعى
45-آقاى على محمد فرمان بربرجى فرزند على اكبربه شماره شناسنامه 4 قوچان وكد ملى0872694127 
درششدانگ يك قطعه زمين به مســاحت 180/24 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى1/208-اصلى بخش10 واقع 

درگنبد بلوارشهيد صياد شيرازى(جاده كمربندى ) انتقالى ازعلى مختارزاده 
46-آقــاى محمــد نقــى محرابيــان خــرق فرزنــد محمــد رضــا بــه شــماره شناســنامه8046 گنبــد وكد 
ملى2030080152 در ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 174/57 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى1/1784-
اصلى بخش10 واقع درگنبد  خيابان حافظ جنوبى كوچه10 مترى انتقالى از آقايان حاجى قوشــان- محمد شــير–

حليم–امانلى شهرت همگى جعفرباى 
47-خانم شــاه بى بى پودينه پير فرزند جمشيد به شماره شناسنامه 863 زابل و كد ملى3670698337 
درششدانگ يك قطعه زمين  به مساحت 151/10 مترمربع از پالك 1/4906/13848- اصلى و يك قطعه زمين 
به مساحت 48/ 59 مترمربع از پالك 1/4906/13849- اصلى بخش10 واقع درگنبد خيابان فجر كوچه صاحب 

الزمان انتقالى از آقايان آق اويلى–اسماعيل–ابراهيم شهرت همگى قورچايى (اين راى اصالحى است )
48-خانــم صغرا ســليمانى فرزنــد براتعلى به شــماره شناســنامه3680 گنبد وكد ملــى0871108127 
درششــدانگ يك قطعه زمين به مســاحت 125 مترمربع قســمتى ازپالك ثبتى1/1576-اصلى بخش10 واقع 

درگنبد خيابان جهان آرا انتقالى از آقاى غالمرضا رضايى شيرازى
49-آقاى حسن پيروزى فرزند محمد به شماره شناسنامه292 گنبد وكد ملى2031534742 درششدانگ 
يك قطعه زمين به مساحت 109/37 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى1/7131-اصلى بخش10 واقع درگنبد خيابان 

خيام جنوبى انتقالى از محل مالكيت مشاعى
50-آقــاى محمــد دوردى كر فرزند حســن به شــماره شناســنامه543 آق قال و كد ملــى2269092661 
درششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 105/95 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى1/2052-اصلى بخش10 واقع 

درگنبد خيابان30 مترى جرجان انتقالى از خانم عايشه ايمرى 
51-آقاى جواد عسكرى فرزند عباس به شماره شناسنامه1100 گنبد وكد ملى2031702173 درششدانگ 
يك قطعه زمين به مساحت 103/10 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى1/4238-اصلى بخش10 واقع درگنبد محله 

سيد آباد خيابان علوى كوچه روح اله انتقالى از آقاى رجب دورى آق آتاباى 
52-آقاى مهران دالوندى فرزند على به شــماره شناسنامه 16گنبد وكد ملى2219221946 درششدانگ 
يك قطعه زمين به مساحت 125مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى161-اصلى بخش 9 واقع در گنبد شهرك فرماندارى 

انتقالى از آقاى آى محمد آق پورقابوس و صاحبان اسناد اصالحات ارضى 
53- آقــاى محمــد ترابــى فرزند عبداله به شــماره شناســنامه24380 گنبــد وكد ملــى2030243272 
درششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 108/65 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى1/1747-اصلى بخش10 واقع 

درگنبد خيابان طالقانى شرقى بخش 10 انتقالى ازمحل مالكيت مشاعى 
54-خانم سحر بدخشان فرزند نور نظربه شماره شناسنامه 908 گنبد و كد ملى2032115662 درششدانگ 
يك قطعه زمين (احداث بنا شــده) به مساحت 120/93مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى1/2010-اصلى بخش10 

واقع درگنبد انتهاى خيابان سعدى شمالى خيابان آزادى كوچه فرعى انتقالى از آقاى بهرام محمد آق آتاباى 
بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.  م-الف:8001
تاريخ انتشارنوبت اول 1394/01/18 
تاريخ انتشارنوبت دوم 1394/02/01

سرايلو-رييس اداره ثبت اسناد گنبد

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابر راى شــماره 139360319008004797 هيات موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى على باصره فرزند محمد بشــماره شناســنامه 16صادره اززرند در 
يــك باب خانه به مســاحت 388/70 متــر مربع پالك 1608 فرعــى از 2389 اصلى واقع در بخش 
13 كرمــان زرند خيابان خليلى كوى 30خريدارى از مالك رســمى آقاى محمود ذكائى  محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شود 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 صــورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شــد. م.الف: 4
تاريخ انتشــار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشــار نوبت دوم : 1394/02/01

 حســين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اســناد و امالك زرند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابر راى شــماره 139360319008004773 هيات موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســين ربانى فرزند على بشــماره شناســنامه 3 صادره اززرند در 
يك باب خانه به مســاحت 453/5 متر مربع پــالك 2178 فرعى از7566 اصلى واقع در بخش 13 
كرمــان زرند خيابان شــهداى محمد آباد كوى 3 خريدارى از مالك رســمى خانــم فاطمه مهرابى زاده 
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 ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريــخ انتشــار اوليــن اگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رسيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض – دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نماينــد. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شــد. م.الف: 8
تاريخ انتشــار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشــار نوبت دوم : 1394/02/01

 حســين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اســناد و امالك زرند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابر راى شــماره  139360319008004178 هيــات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســين زمانى بابگهرى  فرزند حســن بشماره شناسنامه 17صادره 
اززرند در يك باب خانه به مســاحت 241/95 متر مربع پالك 110 فرعى از 7672 اصلى واقع در 
بخش 13 كرمان زرند خيابان صياد شيرازى كوى 7 خريدارى از مالك رسمى خانمها بى بى فخريه و 
بى بى محترمه موســوى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رسيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض – دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف : 2
تاريخ انتشــار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشــار نوبت دوم : 1394/02/01

 حســين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اســناد و امالك زرند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابر راى شــماره  139360319008004721 هيــات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضى اقاى محمود حســن زاده ســبلوئى فرزند ابراهيم بشــماره شناســنامه 
4صادره اززرند در يك باب خانه به مســاحت 355/55 متر مربع پالك 117 فرعى از 7565 اصلى 
واقــع در بخش 13 كرمان زرند خيابان صدوقى كوى 1 خريدارى از مالك رســمى آقاى عباس شــاه 
بيگــى محرز گرديده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز اگهى 
مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشــار اولين اگهى 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 
تقديــم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف : 3
تاريخ انتشــار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشــار نوبت دوم : 1394/02/01

 حســين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اســناد و امالك زرند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابــر راى شــماره 139360319008004783 هيــات  موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مجيد عرب نصرت آبادى فرزند محمد  بشماره شناسنامه 723 صادره 
اززرند در يك باب خانه به مســاحت 233/53 متــر مربع پالك 2173 فرعى از 7566 اصلى واقع در 
بخــش 13 كرمان زرند خيابان مطهرى كوى 15 خريدارى از مالك رســمى آقاى غالمعباس نظريان محرز 
گرديــده اســت. لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين اگهى 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 سند مالكيت صادر خواهد 

شــد. م الف : 12
تاريخ انتشــار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشــار نوبت دوم : 1394/02/01

 حســين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اســناد و امالك زرند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابر راى شــماره 139360319008004758 هيات موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى علــى ضياالدينى دشــتخاكى فرزند محمد بشــماره شناســنامه 
63صــادره اززرنــد در يك بــاب خانه به مســاحت 316/10 متر مربع پــالك 834 فرعى از 7561 
اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان امير كبير كوى 5 خريدارى از مالك رسمى آقاى مجتبى 
حكمــت محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى 
مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشــار اولين اگهى 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 
تقديــم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف : 13
تاريخ انتشــار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشــار نوبت دوم : 1394/02/01

 حســين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اســناد و امالك زرند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابر راى شــماره  139360319008004951 هيــات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى عليزاده فرزند رمضان بشــماره شناســنامه 1صادره اززرند 
در يــك باب خانه به مســاحت 300 متر مربع پالك 835 فرعــى از 7561 اصلى واقع در بخش 13 
كرمــان زرند بلوار جمهورى كوى 3 خريدارى از مالك رســمى آقاى غالمعباس نظريان  محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شود 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 صــورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شــد. م الف : 7
تاريخ انتشــار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشــار نوبت دوم : 1394/02/01

 حســين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اســناد و امالك زرند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابر راى شــماره 139360319008004070 هيــات  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بتول متصدى زاده تاج آبادى فرزندعلى بشماره شناسنامه 8صادره 
اززرنــد در يك باب خانه به مســاحت 323/70 متر مربع پــالك 1593 فرعى از 2389 اصلى واقع 
در بخش 13 كرمان زرند خيابان ابوذر كوى 19 خريدارى از مالك رســمى آقاى محمود ذكائى محرز 
گرديده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در 
صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند 
از تاريــخ انتشــار اوليــن اگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رسيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض – دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نماينــد. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شــد. م الف : 16
تاريخ انتشــار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشــار نوبت دوم : 1394/02/01

 حســين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اســناد و امالك زرند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابر راى شــماره 139360319008004764 هيات موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه ســلطانى فرزند حســين بشــماره شناسنامه 7صادره اززرند 
در يك باب خانه به مســاحت 296/12 متر مربع پالك 8 فرعى از 6292 اصلى واقع در بخش 13 
كرمــان زرنــد خيابان فردوس كوچه كميل خريدارى از مالك رســمى آقايان محمــد يزدانپناه و على 
شــفيعى و حبيب اهللا اكبر زاده محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض – دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف : 14
تاريخ انتشــار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشــار نوبت دوم : 1394/02/01

 حســين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اســناد و امالك زرند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابر راى شماره 139360319008004052 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم زهراحســن زاده گيســكى فرزندعلى  بشماره شناسنامه 23صادره اززرند در 
يك باب خانه به مساحت 107 متر مربع پالك 2 فرعى از 5323 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند 
خيابان وليعصر (عج)كوى 14 خريدارى از مالك رســمى آقاى على رضا زاده محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود 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 ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف : 17
تاريخ انتشــار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشــار نوبت دوم : 1394/02/01

 حســين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اســناد و امالك زرند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابر راى شــماره 139360319008004854 هيــات  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عنايت اهللا حسنخانى فرد  فرزند مختار بشماره شناسنامه 1صادره 
اززرند در يك باب كارگاه به مســاحت 1350 متر مربع پالك 2126 فرعى از 7566 اصلى مفروز و 
مجزى شده از پالك 1627 فرعى مجزى از 2 فرعى از 7566 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند 
جاده رفســنجان شــهرك صنعتى خريدارى از مالك رسمى شــهردارى زرند محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند 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 تســليم اعتراض – دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت 
در صــورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شــد. م الف : 5
تاريخ انتشــار: 1394/01/18

حســين توحيدى نيا، رئيس ثبت اســناد و امالك زرند 

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابر راى شــماره 139360319008005003 هيات موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى قدرت اله هوشــيارى زرندى فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 
5492صادره اززرند در يك باب خانه به مساحت 179/77 متر مربع پالك 4 فرعى از 5625 اصلى 
واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان فردوس كوى 6 خريدارى از مالك رســمى خانم ربابه افشــار 
زرنــدى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى 
مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشــار اولين اگهى 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 
تقديــم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف : 6
تاريخ انتشــار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشــار نوبت دوم : 1394/02/01

 حســين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اســناد و امالك زرند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابر راى شــماره 139360319008005017 هيات موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ســيد احمد تهامى زرندى فرزند ســيد حســين بشــماره شناسنامه 
20صــادره اززرند در يك باب خانه به مســاحت 329/20 متــر مربع پالك 2 فرعى از 6602 اصلى 
واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان فردوس كوى 36 خريدارى از مالك رسمى خانم ربابه رضوى 
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 ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريــخ انتشــار اوليــن اگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رسيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض – دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نماينــد. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شــد. م الف : 9
تاريخ انتشــار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشــار نوبت دوم : 1394/02/01

 حســين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اســناد و امالك زرند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابــر راى شــماره 13936019008004769 هيات موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على ميرزائى باديزى فرزند حســين بشــماره شناسنامه 886صادره 
اززرند در يك باب خانه به مساحت 530/96 متر مربع پالك 2284 فرعى از 2368 اصلى مفروز و 
مجزى شده از پالك 115 فرعى از 2368 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان انقالب كوى 
4 خريدارى از مالك رســمى آقاى اكبر رهنما 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 داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض – 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف : 11
تاريخ انتشــار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشــار نوبت دوم : 1394/02/01

 حســين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اســناد و امالك زرند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابــر آرا صــادره هيات حل اختــالف موضوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان زرند تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتيكه اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 

ماه اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند .
2162 فرعى مجزى از 2 فرعى از 7566 اصلى آقاى حســين ايزدى همت آبادى فرزند مهدى 
به شناســنامه 1356 صادره از زرند ششدانگ خانه به مساحت 108/10 متر مربع واقع در بخش 

13 كرمان زرند شــهرك امام ســجاد (ع) نيايش 2 خريدارى از احمد افتخارى مالك اوليه 
2176 فرعــى مجــزى از 2 فرعى از 7566 اصلــى آقاى محمد مصطفوى دهزوئــى فرزند اكبر 
بــه شناســنامه 2 صادره از زرند ششــدانگ خانه به مســاحت 1250 متر مربــع واقع در بخش 13 

كرمان زرند شــهرك امام ســجاد (ع) نرســيده به كالنترى خريــدارى از احمد افتخــارى مالك اوليه 
م. الــف: 15

تاريخ انتشــار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشــار نوبت دوم :1394/02/01

حســين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اســناد و امالك شهرســتان زرند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابــر آرا صــادره هيات حل اختــالف موضوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان زرند تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتيكه اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 

ماه اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند .
2174فرعى مجزى از 2 فرعى از 7566 اصلى آقاى حامد محمد رضا خانى ده عباســى  فرزند 
على به شناسنامه 1412صادره از كرمان ششدانگ خانه به مساحت 218 متر مربع واقع در بخش 

13 كرمــان زرنــد جــاده محمــد آبــاد خريــدارى از محمــود افتخــارى مالــك اوليــه 
2179 فرعــى از 7566 اصلــى آقــاى محمد رضا فتح آبــادى نژاد فرزند مهدى به شناســنامه 
1004 صادره از يزد ششدانگ خانه به مساحت 443/55 متر مربع واقع در بخش 13 كرمان زرند 

خيابان شــهداى محمد آباد كوچه مهر 3خريدارى از غالمعباس نظريان مالك اوليه
تاريخ انتشــار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشــار نوبت دوم :1394/02/01

حســين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اســناد و امالك شهرســتان زرند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابــر آرا صــادره هيات حل اختــالف موضوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان زرند تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتيكه اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 

ماه اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند .
1 فرعــى از 11288 اصلــى آقاى محمد رحمانى پور ســربنانى فرزند محمود به شناســنامه 4 
صادره از زرند ششــدانگ خانه به مســاحت 7159/50 متر مربع واقــع در بخش 13 كرمان زرند 

يزدانشــهر خيابان انقالب روبروى بانك كشــاورزى خريدارى از عبداهللا ســيف الدينى 
2 فرعى از 11288 اصلى خانم سكينه سعيدى رشك عليا فرزند اصغر به شناسنامه 8 صادره 
از زرنــد ششــدانگ خانه به مســاحت 8435 متر مربــع واقع در بخش 13 كرمان زرند يزدانشــهر 

خيابان انقالب روبروى بانك كشــاورزى خريدارى از عبداهللا ســيف الدينى -  م.الف: 1
تاريخ انتشــار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشــار نوبت دوم :1394/02/01

حســين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اســناد و امالك شهرســتان زرند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابــر آرا صــادره هيات حل اختــالف موضوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان زرند تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتيكه اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 

ماه اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند .
2272 فرعــى مجــزى از 117 فرعى از 2368 اصلى آقاى محمد شــاهمرادى كوهبنانى فرزند 
پنجعلى به شناســنامه 26 صادره از زرند ششــدانگ خانه به مســاحت 271/76 متر مربع واقع در 
بخــش 13 كرمــان زرند خيابان شــهيد فهميده كوى 10 خريــدارى از خانم كبرى سرآســيابى مالك 

اوليــه 
2164 فرعى از 7566 اصلى خانم ربابه بايســتى فرزند غالمحســين به شناسنامه 3 صادره از 
زرند ششــدانگ خانه به مساحت 295/75 متر مربع واقع در بخش 13 كرمان زرند بلوار جمهورى 
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حســين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اســناد و امالك شهرســتان زرند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

برابر راى شــماره 139360319008005024 هيات موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقاى فهيم پــور ميرزائى زرندى فرزند حســين بشــماره شناســنامه 
4164صادره اززرند در يك باب مغازه به مساحت 183/05 متر مربع پالك 2271 فرعى از 2368 
اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 81 فرعى از 2368 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند بلوار 
ســلمان فارســى نبش كوچه شــماره 1 خريدارى از مالك رســمى آقاى محمد ذكائــى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شود 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 صــورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 
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