
9 آگهي | سه شنبه | اول ارديبهشت 1394 | شماره 3884 |

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونده كالسه 3692 و راى شماره  19767 مورخه 93/11/13 به تقاضاى آقاى ناصر شوريده  فرزند 
محمدحســين نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 146/40  متر مربع مجزى شده از پالك 8 فرعى 
43  اصلــى واقــع در بخش 2  شهرســتان خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى )آقاى نصير بهاروند 
.رســيدگى و تائيد و انشــاء گرديد مراتب در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار  و 
محلى آگهى انتشار و عالوه بر آن در روستا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرســتان خرم آباد تســليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف اســت  ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به مراجع قضايى ذيصالح  اقدام و گواهى تقديم دادخواســت 
تحويل  ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باشد در غير اينصورت  متقاضى 
بــا ارائــه گواهى عدم تقديم دادخواســت و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول اعتراض ســند مالكيت 
مورد تقاضا براســاس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور سند مالكيت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 169
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونده كالســه 4231 و راى شماره  1020790 مورخه 93/11/27 به تقاضاى خانم منظر شاه كرمى  
فرزند عليخان نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 115/26  متر مربع مجزى شده از پالك - فرعى 
42  اصلى واقع در بخش دو  شهرستان خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رسمى ) دلدار داودى بهاروند 
.رســيدگى و تائيد و انشــاء گرديد مراتب در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار  و 
محلى آگهى انتشار و عالوه بر آن در روستا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرســتان خرم آباد تســليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف اســت  ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به مراجع قضايى ذيصالح  اقدام و گواهى تقديم دادخواســت 
تحويل  ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باشد در غير اينصورت  متقاضى 
بــا ارائــه گواهى عدم تقديم دادخواســت و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول اعتراض ســند مالكيت 
مورد تقاضا براســاس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور سند مالكيت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 150
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

آگهى تحديد  حدود اختصاصى ثبت شهرستان خرم آباد
پيرو آگهى هاى نوبتى و ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالك كشــور و نيز وفق بند 289 مجموعه بخشنامه 

هاى ثبتى  تحديد  حدود امالك و مستغالت واقع در شهرستان خرم آباد بشرح ذيل به اطالع ميرساند ::
بخش چهارخرم آباد 

پــالك 2/327 فرعى :آقاى جواد ســبزوارى نژاد فرزند على احمد  نســبت به ششــدانگ  يكباب عمارت 
بمساحت 141/60 متر مربع  تحت پالك موصوف  واقع در بخش چهار خرم آباد در مورخه 94/2/28  .

لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالك كشــور به صاحبان و مجاورين شــماره فوق الذكر در اين 
آگهى اخطار ميشــود در ســاعت مقرر در محل حضور به هم رســانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده 
قانونى آنها در وقت تحديد حدود حضور نداشته  باشند برابر ماده 15 قانون ثبت اسناد و امالك با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شــد هرگاه مجاورين نيز حضور نداشته باشند مورد تحديد حدود 
از رديــف خارج خواهد شــد مهلت اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقى برابــر ماده 20و86 –اصالحى قانون ثبت 
تنظيــم صــورت مجلس تحديد حدود 30روز خواهــد بود كه معترض اعتراض خود را بــه دادگاه صالحه تحويل 
داده و دادخواســت تنظيم نمايند و يك نســخه از دادخواســت يا طرح دعوى را جهت ضبط در پرونده به اداره 
ثبت شهرســتان خرم آباد تحويل نمايند در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت مقرر سند مالكيت مانع مراجعه 

معترض به دادگاه نخواهد بود ./.م     م الف153
تاريخ انتشار: 94/2/1

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونده كالســه 4138 و راى شــماره  21499  مورخه 93/12/6 به تقاضــاى آقاى موال مراد گوهرى 
زشــت  فرزند ســبز مراد نســبت به ششدانگ يكباب ســاختمان به مســاحت 95/10  متر مربع مجزى شده از 
پــالك 2 فرعــى 2  اصلــى واقع در بخش 4 شهرســتان خرم آباد خروجــى از مالكيت مالك اوليه (رســمى )آقاى 
محمدعلى پاپى زاده  .رســيدگى و تائيد و انشــاء گرديد مراتب در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ســاير صاحبان حقوقى در 
روزنامه كثيراالنتشار  و محلى آگهى انتشار و عالوه بر آن در روستا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشــر اولين آگهى و در روســتا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض خود را 
كتبا به اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضايى ذيصالح  اقدام و گواهى 
تقديــم دادخواســت تحويل  ثبت اســناد نمايد و ادامه عمليــات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باشــد در 
غيــر اينصــورت  متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواســت و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول 
اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 220
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونده كالســه 2946 و راى شــماره  13804  مورخه 93/8/27 به تقاضاى آقاى على حسين دولتشا 
فرزند صيدكريم  نســبت به ششــدانگ يكباب ساختمان به مساحت 78/18  متر مربع مجزى شده از پالك 11 
فرعــى 3/1  اصلــى واقع در بخش 4 شهرســتان خرم آباد خروجــى از مالكيت مالك اوليه (رســمى )آقاى غالم 
شــاه فرهمنــد   .رســيدگى و تائيد و انشــاء گرديد مراتب در اجــراى ماده  3 قانون تكليــف وضعيت  اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه 
كثيراالنتشــار  و محلى آگهى انتشــار و عالوه بر آن در روســتا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاريخ  نشــر اولين آگهى و در روســتا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  ظرف مدت 
يــك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبــادرت به تقديم دادخواســت به مراجع قضايى ذيصــالح  اقدام و گواهى 
تقديــم دادخواســت تحويل  ثبت اســناد نمايد و ادامه عمليــات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باشــد در 
غيــر اينصــورت  متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواســت و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول 
اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 210
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

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 رســمى برابر راى شماره 139360306012005509هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  كاشمر  تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى سيد امير عباس  علويان فرزند سيد مسلم بشماره شناسنامه 97صادره از  خليل آباد  در 
دو دانگ  از ششــدانگ يكباب  منزل به مســاحت  229/25 متر مربع از پالك  356 فرعى از  23 اصلى  در بخش 
دو  كاشمر خريدارى  از مالك رسمى  مالكيت مشاعى  متقاضى محرز گرديده است .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص 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 تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض �دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.م الف:208 

تاريخ انتشار نوبت اول: 2/1تاريخ انتشار نوبت دوم: 2/16
على امينى -  رئيس  ثبت اسناد و امالك كاشمر

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 رســمى برابر راى شماره 139360306012005512هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  كاشمر  تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم مرضيه خاكسار فرزند برات اله  بشماره شناسنامه 101صادره ازخليل آباد  در چهار دانگ  
از ششــدانگ  يكباب منزل  به مســاحت  229/25 متر مربع از  پالك 356 فرعى از 23 اصلى  واقع در  بخش دو  
كاشمر  خريدارى از مالك رسمى  آقايان   سيد  امير  عباس و سيد مسلم  علويان  محرز گرديده است .. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص 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 
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:205 تاريخ انتشار نوبت اول: 2/1تاريخ انتشار نوبت دوم: 2/16
على امينى - رئيس  ثبت اسناد و امالك كاشمر

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 رســمى برابر راى شماره 139360306012005882هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  كاشمر  تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمد على  نوروزى  سنجدكى فرزند حسن  بشماره شناسنامه1 صادره ازكوهسرخ  در يك 
باب منزل  به مســاحت  108/97 متر مربع از پالك 841 فرعى از 58 اصلى واقع  در بخش  ســه كاشمر  خريدارى  
از مالك  رســمى  منتجب  نبوى  احدى  از ورثه  ميرزا حســين   نبوى  ترشــيزى  محرز گرديده است .. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص 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 
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:176تاريخ انتشار نوبت اول: 2/1تاريخ انتشار نوبت دوم: 2/16
على امينى - رئيس  ثبت اسناد و امالك كاشمر

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 رســمى برابر راى شماره 139360306012005883هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  كاشمر  تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمد على  نوروزى سنجدكى فرزندحسن   بشماره شناسنامه 1صادره ازكوهسرخ  در يك 
باب منزل  به مساحت  125/25 متر مربع از  پالك  841 فرعى از  58 اصلى واقع  در بخش  سه كاشمر  خريدارى 
از  مالك رسمى  منتجب  نبوى  احدى  از ورثه ميرزا حسين   نبوى ترشيزى محرز گرديده است .. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند 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:175تاريخ انتشار نوبت اول: 2/1تاريخ انتشار نوبت دوم: 2/16
على امينى -  رئيس  ثبت اسناد و امالك كاشمر

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 رســمى برابر راى شماره 139260306012002064هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  كاشمر  تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم  زهرا  جاللى فرزند ابراهيم   بشماره شناسنامه4 صادره از  خليل آباد  در يك دربند  مغازه 
بــه مســاحت  15/40 متر مربع از  پــالك 2921/5341 فرعى از  3027 اصلى واقع  در بخش يك  حومه كاشــمر  
خريدارى از  مالك رسمى  آقاى  حسين  جوانشير محرز گرديده است .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض �دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.م الف:23 تاريخ انتشار 

نوبت اول:2/1 تاريخ انتشار نوبت دوم: 2/16
على امينى -  رئيس  ثبت اسناد و امالك كاشمر

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 رســمى برابر راى شماره 139260306012002065هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  كاشمر  تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم زهرا  جاللى  فرزند ابراهيم  بشماره شناسنامه 4صادره از خليل آباد  در يك دربند  مغازه 
به  مســاحت  22/20 متر مربع از  پالك 2921/5341 فرعى از  3027 اصلى واقع  در بخش يك  حومه  كاشــمر 
خريدارى  از مالك رسمى  آقاى حسين جوانشير  محرز گرديده است .. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص 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 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:227 تاريخ انتشار 

نوبت اول: 2/1تاريخ انتشار نوبت دوم: 2/16
على امينى - رئيس  ثبت اسناد و امالك كاشمر

آگهى  احضار متهم 
 در پرونده كالســه  201/931108 آقاى محســن  فنايى  به اتهام مشاركت  در  ايراد  ضرب و جرح عمدى  و 
فحاشى     تحت  تعقيب  مى باشد   به واسطه معلوم  نبودن محل اقامت  نامبرده  و به تجويز  ماده 115قانون آئين  
دادرسى  دادگاه هاى عمومى  و انقالب  در امور كيفرى  مراتب در  روزنامه  آگهى تا ظرف  مدت 30 روز   از تاريخ نشر  
در شعبه  201  بازپرسى  دادسراى  عمومى و انقالب  مشهد مجتمع  قضايى  ناحيه 2 دادسرا  واقع در  خ الندشت  
ســاختمان  دادگاه انقالب     حاضر و از اتهام انتســابى  دفاع  نمايد در صورت عدم  حضور  در  موعد مقرر رسيدگى  

اظهار  عقيده  مى نمايد . م الف: 14624 تاريخ انتشار: 94/2/1
 بازپرس  شعبه  201  دادسراى  عمومى و انقالب  مشهد  مجتمع  قضايى ناحيه 2 دادسراى مشهد – سعيد مالزميان 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139260306012002063هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  كاشمر  تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضيخانم زهرا جاللى  فرزند ابراهيم  بشــماره شناســنامه 4صــادره از خليل آباد  در يك 
دربنــد مغــازه  به مســاحت  19/77 متر مربع از پــالك 2921/5341 فرعى از  3027 اصلــى واقع  در بخش 
يك  حومه كاشــمر  خريدارى از مالك رســمى  آقاى حسين  جوانشــير  محرز گرديده است .. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند 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 �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 شد.م الف:229تاريخ انتشار نوبت اول: 2/1تاريخ انتشار نوبت دوم: 2/16
على امينى -  رئيس  ثبت اسناد و امالك كاشمر

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306012004832هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  كاشمر  تصرفات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضى خانم مريم  محمد حســينى  عارفى فرزند  عباس بشــماره شناســنامه 512صادره 
ازكاشــمر  در يــك بــاب منزل  به مســاحت  168/33 متر مربع از پــالك 1230 فرعــى از  58 اصلى واقع  در 
بخش سه كاشمر  خريدارى از مالك رسمى  مالكيت مشاعى  متقاضى  محرز گرديده است .. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند 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 �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 شد.م الف:209 تاريخ انتشار نوبت اول: 2/1تاريخ انتشار نوبت دوم: 2/16
على امينى -  رئيس  ثبت اسناد و امالك كاشمر

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306012005379هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  كاشمر  تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضيخانم بتول  حاتم نژاد  فرزند محمد يوســف  بشــماره شناسنامه 496 صادره از كاشمر  
در يــك بــاب منزل  به مســاحت  297/92 متر مربع از پالك  فرعــى از  1503 و 1504 اصلى واقع  در بخش 
شــهر  كاشــمر خريدارى  از مالك رسمى  آقاى  محمد نوهى  ومالكيت مشاعى  متقاضى محرز گرديده است .. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص 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 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: 2/1تاريخ انتشار نوبت دوم: 2/16
على امينى - رئيس  ثبت اسناد و امالك كاشمر

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306012005732هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  كاشمر  تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ســعيد  دربان  جعفرى  فرزند حســين   بشــماره شناســنامه  12211 صادره 
از كاشــمر  در يــك بــاب  منزل  به مســاحت  133/53 متر مربع از  پالك 1373  اصلى واقع  در  بخش  شــهر 
كاشــمر  خريدارى از  مالك رســمى  كليه ورثه    محمد  دربان  جعفرى  محرز گرديده است .. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند 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 �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 شد. تاريخ انتشار نوبت اول:2/1تاريخ انتشار نوبت دوم: 2/16
على امينى -  رئيس  ثبت اسناد و امالك كاشمر

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضــوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى برابر راى شــماره 139360306012005881هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  كاشمر  تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى غالمرضا  ذوالفقارى فرزند  يعقوب  بشــماره شناســنامه  42صادره از  كاشــمر  
در يــك بــاب  منزل به مســاحت  160/71 متر مربع از  پالك 2392 فرعى از  58 اصلى  واقع  در بخش  ســه 
كاشمر  خريدارى از مالك رسمى  حسين و  فاطمه و  زهرا و صديقه  و رجبعلى  شهرت همگى  داروغه  تعدادى 
از  ورثــه  علــى  داروغه محرز گرديده اســت .. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهى ميشود 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 رسيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض �دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت 

اول:94/2/1 تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/16
على امينى -  رئيس  ثبت اسناد و امالك كاشمر

آگهى نوبتى  سه ماهه چهارم  سال 1393 حوزه ثبتى  شهرستان بردسكن 
در اجراى  ماده 12 قانون ثبت  و ماده 59 آئين نامه  قانون مذكور  اسامى اشخاصى كه  نسبت به امالك  
مجهول المالك  واقع در بخش هاى  تابعه  حوزه ثبتى  شهرســتان بردســكن تا پايان  اســفندماه   سال  يكهزار و 
ســيصدو نود و ســه   تقاضاى  ثبت  نموده اند .اراضى بردســكن  پالك 4 اصلى 1- ششدانگ  يكباب منزل  به 
شــماره پالك 5437 فرعى از  1169 فرعى از 4 اصلى   بردســكن بخش 4  بنام حسن  قمرى زارع   فرزند على  
شناســنامه  58 به مســاحت  193/51  متر مربع 2- ششــدانگ يكباب منزل به شــماره پالك  5459 فرعى از  
507 از 4 اصلى  بردســكن بخش 4 بنام  محمد رضا طالبى  فرزند  محمد به مســاحت  406/78 متر مربع  لذا 
به دســتور مواد  16و 17 قانون ثبت  هر كس نســبت  به امالك  آگهى شده  در باال معترض  ميباشد و يا اينكه  
بين متقاضيان   ثبت و ديگرى  اقامه دعوى  شــده و در جريان  اســت  ميبايســتى  اعتراض  و گواهى  مشعر  بر  
جريان  دعوى  خود را از تاريخ   انتشار نوبت  اول اين آگهى  ظرف نود روز  و در مورد  آگهى  اصالحى  ظرف سى 
روز  به اداره  ثبت اسناد  و امالك شهرستان  بردسكن  تسليم  و رسيد دريافت  نموده  و در اجراى  تبصره 2 
ماده واحده  قانون تعيين  تكليف پرونده هاى  معترضين  از تاريخ  تسليم اعتراض  به اداره   ثبت ظرف يكماه  
دادخواســت  اعتــراض  خــود را  به مرجع ذيصالح  قضايى  تقديم و  گواهــى  الزم را از مرجع  مذكور اخذ  و به 
ايــن اداره  تســليم نماينــد   ضمنا حقوق  ارتفاقى  در موقع تحديد  حــدود  و در صورتمجلس  تحديدى  منظور 
ميگــردد و از تاريــخ تنظيم  صورتمجلس  تحديدى  تا ســى روز  قابل اعتراض  خواهد بود .تاريخ انتشــار نوبت 

اول: 1394/2/1 تاريخ انتشار نوبت دوم:1394/3/1
على خدادادى - رئيس ثبت  اسناد و امالك بردسكن

آگهى  مزايده  اموال غير منقول ( اسناد ذمه)
 به موجب پرونده هاى اجرائى  كالســه هاى  9204006223000094/95/96 به موجب پرونده  هاى 
اجرائى  كالســه هاى  فوق  ششــدانگ  عرصه و اعيان  به مســاحت  280/54 متر مربع  دويست و هشتاد  متر 
و  پنجاه  و چهار  دســيمتر  مربع  مورد  ثبت  شــماره  16864 در صفحه  367 دفتر 169 داراى ســند  مالكيت  
اصلى  به شماره چاپى  951216 ثبتى  5027 فرعى از  3026 اصلى بخش  يك حومه  كاشمر  ناحيه  99 ذيل 
شــماره  بازداشــتى 652 واقع  در  طبقه   يك با شــماره چاپى 953115 به نام  پژمان  پهلوان   ثبت و صادر 
گرديده اســت   حدود و حقوق  ارتفاقى  به شــرح ذيل  مى باشــد   شــماال  در هفت قسمت  كه  قسمت دوم  و 
ســوم آن  شــرقى  قســمت هاى    5و 6 آن  غربى اســت  اول ديوارو پنجره  است به طول 5/21 متر  به فضاى   
معبر مجاور دوم  ديواريســت به  طول 75 ســانتيمتر  به راه پله  مشــاعى  سوم ديواريست  به طول  4/30 به 
راه  پله  مشــاعى  چهارم درب  و ديواريســت  2/50 متر به  راه پله مشــاعى پنجم  ديواريست  به طول  4/30 
متر  به راه پله مشــاعى  ششــم ديواريست  به طول 75 ســانتيمتر  به راه پله   مشاعى  و هفتم  ديوار و پنجره 
است به طول 3/20 متر به فضاى  سبز مجاور  شرقا در دو قسمت  اول ديواريست  به طول  75 سانتيمتر  به 
فضاى مجاور  دوم ديواريست  به طول  24/20 متر به فضاى  ملك مجاور  و جنوبا  در چهار قسمت  كه قسمت  
دوم و ســوم  آن شــرقى  اســت  اول درب و ديوار  و پنجره است   به طول 5/25  به تراس  غير  مسقف  قطعه  
دو و دوم  ديوار و  پنجره است  به طول 3/90 متر به  تراس مسقف قطعه  دو و سوم  ديوار و پنجره است  به 
طول 2 متر  به فضاى  مشاعى  و چهارم  ديوارى  به طول  5/21 متر به فضاى  ملك مجاور  غربا  در دو قسمت  
اول ديواريســت   بطــول 30 متــر به فضاى  ملك مجاور  و دوم ديواريســت  به طول  75 ســانتيمتر  به فضاى   
معبــر مجاور  در ضمن ملك  6/31 متر مربع  آن بالكن  شــمالى  در دو قســمت  اســت بــه انضمام  تراس غير  
مســقف  به مســاحت  19/95 متر مربع  باقدر السهم  از عرصه و مشــاعات  و ساير  مشتركات  حقوق ارتفاقى   
رعايت قانون  تملك  آپارتمانها  و آيين نامه  اجرايى  ان الزامى اســت   طبق نظر  كارشــناس  رســمى  به مبلغ  
1/000/000/000 ريــال ارزيابــى  شــده و  پالك فوق  كه برابر  گزارش مامــور اجرا   ملك مزبور  در تصرف  
پژمان  پهلوان  مى باشــد  و پالك فوق  از ســاعت  9 لى 12 روز يكشنبه  مورخ 94/2/20 در اداره ثبت اسناد  
و امالك كاشــمر  واحد اجرا   واقع در كاشــمر  خيابان خرمشهر  - كوچه شهيد عازم  - مقابل  استاديوم ورزشى  
از طريق مزايده  به  فروش مى رســد  مزايده از مبلغ  1/000/000/000 ريال  شــروع و به باالترين  قيمت 
پيشنهادى  نقدا فروخته مى شود  الزم به ذكر است   پرداخت بدهى هاى  مربوط به  آب , برق  گاز  اعم از حق 
انشــعاب  و يا حق اشــتراك  و مصرف  در صورتى  كه مورد مزايده   داراى آنها  باشــد و نيز بدهى هاى  مالياتى  
و عوارض شــهردارى  و غيره  تا تاريخ  مزايده اعم  از اينكه  رقم قطعى آن معلوم  شــده   يا نشــده باشــد   به 
عهده برنده  مزايده است  و نيز در صورت وجود مازاد  وجوه پرداختى  بابت هزينه هاى  فوق از محل  مازاد به 
برنده   مزايده مسترد  خواهد شد  و نيم عشر  و حق مزايده  نقدا وصول  مى گردد ضمنا چنانچه  روز مزايده   
تعطيل رســمى  گردد مزايده  روز  ادارى  بعد از تعطيلى  در همان ســاعت  و مكان  مقرر برگزار  خواهد  شد.م 

الف: 129 تاريخ انتشار: 94/2/1
 مسئول  واحد  اجرا  ثبت  كاشمر - على امينى

آگهى ابالغ  اخطار  افراز 
 چون آقاى  احمد گلستانى  احدى  از  مالكين مشاعى  1539 فرعى از 14 اصلى بخش 9  مشهد درخواست  
افــراز ســهمى  خويــش  از پالك  فوق را  نمــوده  و از طرفى  بنا به ادعاى  خويش  كه به مالكين  مشــاعى ديگر  
دسترســى ندارد  لذا بدين وســيله  به كليه مالكين   مشــاعى ديگر  يا قائم مقام  ايشــان  كه خود  را در پالك  
مذكور  ذينفع  ميدانند  ميرســاند  عمليات افراز  در روز  ســه شنبه  مورخه 94/2/8 ساعت 10/30 صبح در 
محل  انجام شايسته است  كليه خوانندگان  در وقت  و ساعت  مقرر در محل  حضور  يابند  عدم حضور  ايشان 

مانع  از عمليات  افراز  نمى باشد   نتيجه افراز  متعاقبا  اعالم مى گردد.م الف:1627 تاريخ انتشار:94/2/1
 محمد جوانمرد

رئيس اداره ثبت  ناحيه يك  مشهد مقدس
آگهى نوبتى سه ماهه چهارم  سال 93 حوزه ثبتى  بجستان 

 بدستور ماده  12 قانون  ثبت و ماده  59 آيين  نامه  مذكور اسامى  اشخاصى كه  به امالك  مجهول المالك  
حوزه  ثبتى بجستان  واقع در بخش  دو گناباد  كه تا آخر اسفندماه سال  1393 تقاضاى ثبت  نموده اند   با نوع  

ملك  مورد تقاضا  براى اطالع  عموم به شرح ذيل  آگهى  ميشود : قطعات مفروزى بجستان  يك اصلى 
1844 فرعى اداره اوقاف  و امور خيريه  بجستان   بتصدى  در وقف  موقوفه  كرباليى  عظيم  سه  دانگ  

از ششدانگ يك قطعه زمين  مزروعى 
2058 فرعــى اداره  اوقــاف  و امــور خيريــه بجســتان  بتصــدى  در وقف  موقوفه  ســيد  حســن  مدنى  
ششدانگ  يكقطعه زمين مزروعى 2085 فرعى اداره  اوقاف و امور خيريه   بجستان  بتصدى  در وقف  موقوفه  

كربالئى  عبدالحسين   حاج على  ششدانگ يكقطعه  زمين مزروعى 
2488 فرعى اداره  اوقاف  و امور خيريه  بجســتان  بتصدى  در وقف  موقوفه  ميرزاده  ششــدانگ  يك 

قطعه زمين مزروعى 
3059 فرعى اداره اوقاف  و امور خيريه   بجســتان  بتصدى در وقف  موقوفه  ورثه  ميرزا  غالم عليشــاه   

ششدانگ يكقطعه  زمين مزروعى 
6752 فرعى  آقاى  اصغر روح  بخش  حسن نژاد  ششدانگ  يكباب مغازه 

6760 فرعى آقاى  على  افقى مزار  ششدانگ يكباب  مغازه 
8199 فرعى دولت  جمهورى اســالمى  ايران   بنمايندگى  وزارت  آموزش و پرورش  ششــدانگ  يكباب  

فضاى آموزشى  ( مدرسه مرحوم  حمامى)
8205 از 801 فرعى آقاى  امير محمد  بيكى  ششدانگ  يكباب منزل  مسكونى 

8206 فرعى خانم  مرضيه خاركن  ششدانگ  يكباب منزل 
8207 فرعى آقاى  اكبر سليمانى   نسبت به سه دانگ  مشاع  آقاى   ذوالفقار  نور محمدى  و خانم  مرضيه 

سليمانى  هركدام نسبت  به يك دانگ و نيم مشاع  از ششدانگ  يكباب منزل 
8208 فرعى آقاى  غالمرضا  اميديان  ششدانگ يكباب منزل 

8212 از 161 فرعى آقاى  رضا عيدى  بيكو  ششدانگ  يكباب ساختمان   تجارى 
8213 فرعى آقاى  حسن قادرى   روسنك ششدانگ  يكباب مغازه 

8214 از 351 فرعى خانم  فضه سرباز  ششدانگ  يكباب مغازه 
قطعات مفروزى  سرده 2- اصلى 

736 فرعى آقاى  خداداد  نسائى    بجستانى  ششدانگ  يك قطعه زمين  مزروعى 
1041 فرعى آقاى  على عليمردانى  بجستانى  ششدانگ يكقطعه  زمين مزروعى 

1186 فرعى خانم  ربابه  نقيب زاده   ششدانگ يك قطعه  زمين  مزروعى 
قطعات مفروزى ششتوك 276 اصلى 

يك فرعى  آقاى مهدى  اله يارى  ششدانگ  يك باب  منزل 
آگهى اصالحى  قطعات مفروزى  بجستان  يك اصلى 

268و 269 فرعــى  آقاى محمد  حســن انتظارى  بجســتانى  ششــدانگ يكباب منزل  كــه در آگهى  قبلى 
اشتباها  267 فرعى منتشر گرديده است  

لذا به دســتور مواد  16و 17 قانون ثبت  هر كس نســبت  به امالك  آگهى شــده  در باال معترض  ميباشد 
و يا اينكه  بين متقاضيان   ثبت و ديگرى  اقامه دعوى  شــده و در جريان  اســت  ميبايســتى  اعتراض  ياگواهى  
مشــعر  بر  جريان  دعوى  خود را از تاريخ   انتشــار نوبت  اول اين آگهى  ظرف نود روز  آگهى  اصالحى  ســى روز  
به اداره  ثبت اســناد  و امالك بجســتان   تســليم  و رســيد دريافت  نموده  و در اجراى  تبصره 2 ماده واحده  
قانــون تعييــن  تكليف پرونده هــاى معترض ثبتى معترضين  از تاريخ  تســليم اعتراض  بــه اداره   ثبت ظرف 
يكمــاه  دادخواســت  اعتــراض  خود را  به مرجع ذيصالح  قضايى  تقديــم و  گواهى  مذكور اخذ  و به اين اداره  
تســليم نمايند   ضمنا حقوق  ارتفاقى  در موقع تحديد  حدود  و در صورتمجلس  تحديدى  منظور ميگردد و از 
تاريخ تنظيم  صورتمجلس  تحديدى  تا سى روز  قابل اعتراض  خواهد بود .م الف: 63تاريخ انتشار نوبت اول: 

1394/2/1 تاريخ انتشار نوبت دوم:1394/3/2
حميد رضا  باقر زاده  - رئيس  ثبت اسناد و امالك  بجستان 

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

برابر راى شــماره 139360319008004797 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى على باصره فرزند محمد بشــماره شناســنامه 16صادره اززرند در يك باب خانه به مساحت 388/70 متر 
مربع پالك 1608 فرعى از 2389 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان خليلى كوى 30خريدارى از مالك 
رســمى آقاى محمود ذكائى  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 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 شد. م.الف: 4
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/01

 حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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

برابر راى شــماره 139360319008004773 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى حسين ربانى فرزند على بشماره شناسنامه 3 صادره اززرند در يك باب خانه به مساحت 453/5 متر مربع 
پــالك 2178 فرعى از7566 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان شــهداى محمد آباد كوى 3 خريدارى 
از مالك رســمى خانم 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 سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار 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 

شد. م.الف: 8
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/01

 حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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  139360319008004178 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى حســين زمانى بابگهرى  فرزند حســن بشــماره شناســنامه 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 موسوى 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 داشــته 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 2
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/01

 حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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  139360319008004721 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
اقاى محمود حسن زاده سبلوئى فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 4صادره اززرند در يك باب خانه به مساحت 
355/55 متــر مربــع پالك 117 فرعى از 7565 اصلى واقع در بخش 13 كرمــان زرند خيابان صدوقى كوى 1 
خريدارى از مالك رســمى آقاى عباس شــاه بيگى 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 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 شد. م الف : 3
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/01

 حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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 139360319008004783 هيات  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 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 مساحت 
233/53 متــر مربــع پالك 2173 فرعى از 7566 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان مطهرى كوى 15 
خريدارى از مالك رســمى آقاى غالمعباس نظريان 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 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 شد. م الف : 12
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/01

 حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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 139360319008004758 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
على ضياالدينى دشتخاكى فرزند محمد بشماره شناسنامه 63صادره اززرند در يك باب خانه به مساحت 316/10 
متر مربع پالك 834 فرعى از 7561 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان امير كبير كوى 5 خريدارى از مالك 
رسمى آقاى مجتبى حكمت 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 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 : 13
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/01

 حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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  139360319008004951 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى مهدى عليزاده فرزند رمضان بشــماره شناســنامه 1صادره اززرند در يك باب خانه به مســاحت 300 متر 
مربــع پــالك 835 فرعى از 7561 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند بلوار جمهورى كوى 3 خريدارى از مالك 
رســمى آقاى غالمعباس نظريان  محرز گرديده اســت. لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مــى تواننــد از تاريخ انتشــار اولين اگهــى به مدت دو ماه اعتراض خــود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض – دادخواســت خود را به مراجــع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. م الف : 7
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/01

 حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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 139360319008004070 هيات  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم بتول متصدى زاده تاج آبادى فرزندعلى بشــماره شناســنامه 8صادره اززرند در يك باب خانه به مســاحت 
323/70 متــر مربــع پالك 1593 فرعى از 2389 اصلى واقــع در بخش 13 كرمان زرند خيابان ابوذر كوى 19 
خريدارى از مالك رســمى آقاى محمود ذكائى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
بــه فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيــت 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 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 شد. م الف : 16
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/01

 حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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

برابر راى شــماره 139360319008004764 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم فاطمه ســلطانى فرزند حســين بشماره شناســنامه 7صادره اززرند در يك باب خانه به مساحت 296/12 
متــر مربع پالك 8 فرعى از 6292 اصلى واقع در بخــش 13 كرمان زرند خيابان فردوس كوچه كميل خريدارى 
از مالك رســمى آقايان محمد يزدانپناه و على شــفيعى و حبيب اهللا اكبر زاده محرز گرديده است. 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 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 : 14
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/01

 حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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

برابر راى شــماره 139360319008004052 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم زهراحسن زاده گيسكى فرزندعلى  بشماره شناسنامه 23صادره اززرند در يك باب خانه به مساحت 107 
متــر مربــع پالك 2 فرعى از 5323 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان وليعصر (عج)كوى 14 خريدارى 
از مالك رسمى 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 نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مــى تواننــد از تاريخ انتشــار اولين اگهــى به مدت دو ماه اعتراض خــود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض – دادخواســت خود را به مراجــع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. م الف : 17
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/01

 حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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 139360319008004854 هيات  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى عنايت اهللا حســنخانى فرد  فرزند مختار بشــماره شناسنامه 1صادره اززرند در يك باب كارگاه به مساحت 
1350 متــر مربــع پــالك 2126 فرعى از 7566 اصلى مفروز و مجزى شــده از پــالك 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 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. م الف : 5
تاريخ انتشار: 1394/01/18

حسين توحيدى نيا، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند 

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 139360319008005003 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه 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 رسمى خانم ربابه افشار زرندى 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 – 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 : 6
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/01

 حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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

برابر راى شــماره 139360319008005017 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى ســيد احمد تهامى زرندى فرزند ســيد حســين بشــماره شناســنامه 20صادره اززرند در يك باب خانه به 
مساحت 329/20 متر مربع پالك 2 فرعى از 6602 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان فردوس كوى 
36 خريــدارى از مالك رســمى خانم ربابه رضوى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطــالع 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 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 شد. م الف : 9
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/01

 حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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

برابر راى شــماره 13936019008004769 هيات 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 على ميرزائى باديزى فرزند حســين بشــماره شناســنامه 886صادره اززرند در يك باب خانه به مســاحت 
530/96 متــر مربــع پــالك 2284 فرعى از 2368 اصلى مفروز و مجزى شــده از پــالك 115 فرعى از 2368 
اصلــى واقع در بخــش 13 كرمان زرند خيابان انقالب كوى 4 خريدارى از مالك رســمى آقــاى اكبر رهنما محرز 
گرديــده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم 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 – 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 : 11
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/01

 حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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

برابر آرا صادره هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى شهرستان زرند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است 
لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند 

از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند .
2162 فرعى مجزى از 2 فرعى از 7566 اصلى آقاى حسين ايزدى همت آبادى فرزند مهدى به شناسنامه 
1356 صادره از زرند ششــدانگ خانه به مســاحت 108/10 متر مربع واقع در بخش 13 كرمان زرند شــهرك 

امام سجاد (ع) نيايش 2 خريدارى از احمد افتخارى مالك اوليه 
2176 فرعى مجزى از 2 فرعى از 7566 اصلى آقاى محمد مصطفوى دهزوئى فرزند اكبر به شناسنامه 2 
صادره از زرند ششــدانگ خانه به مســاحت 1250 متر مربع واقع در بخش 13 كرمان زرند شهرك امام سجاد 

(ع) نرسيده به كالنترى خريدارى از احمد افتخارى مالك اوليه م. الف: 15
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم :1394/02/01

حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زرند

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

برابر آرا صادره هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى شهرستان زرند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است 
لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند 

از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند .
2174فرعــى مجــزى از 2 فرعــى از 7566 اصلى آقاى حامــد محمد رضا خانى ده عباســى  فرزند على به 
شناســنامه 1412صادره از كرمان ششــدانگ خانه به مســاحت 218 متر مربع واقع در بخش 13 كرمان زرند 

جاده محمد آباد خريدارى از محمود افتخارى مالك اوليه 
2179 فرعــى از 7566 اصلى آقاى محمد رضا فتح آبادى نژاد فرزند مهدى به شناســنامه 1004 صادره 
از يزد ششدانگ خانه به مساحت 443/55 متر مربع واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان شهداى محمد آباد 

كوچه مهر 3خريدارى از غالمعباس نظريان مالك اوليه
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم :1394/02/01

حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زرند

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

برابر آرا صادره هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى شهرستان زرند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است 
لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند 

از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند .
1 فرعى از 11288 اصلى آقاى محمد رحمانى پور ســربنانى فرزند محمود به شناسنامه 4 صادره از زرند 
ششــدانگ خانه به مســاحت 7159/50 متــر مربع واقع در بخــش 13 كرمان زرند يزدانشــهر خيابان انقالب 

روبروى بانك كشاورزى خريدارى از عبداهللا سيف الدينى 
2 فرعى از 11288 اصلى خانم ســكينه ســعيدى رشــك عليا فرزند اصغر به شناسنامه 8 صادره از زرند 
ششــدانگ خانه به مســاحت 8435 متر مربع واقع در بخش 13 كرمان زرند يزدانشــهر خيابان انقالب روبروى 

بانك كشاورزى خريدارى از عبداهللا سيف الدينى -  م.الف: 1
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم :1394/02/01

حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زرند

متن آگهى
خواهان احسان حيدرى دادخواســتى به طرفيت خوانده/ خواندگان عيسى سركوهيان به خواسته مطالبه 
خســارت تاخير تاديه و مطالبه وجه چك و تامين خواســته تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمانشــاه واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى 
ارجــاع و بــه كالســه 9309988310400592 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/03/09 ســاعت 
11/00 صبح تعيين شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 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 
ميشــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/12/575
منشى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمانشاه

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

برابر آرا صادره هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى شهرستان زرند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است 
لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند 

از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند .
2272 فرعــى مجزى از 117 فرعــى 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 بخش 13 كرمان زرند 

خيابان شهيد فهميده كوى 10 خريدارى از خانم كبرى سرآسيابى مالك اوليه 
2164 فرعــى از 7566 اصلــى خانم ربابه بايســتى فرزند غالمحســين به شناســنامه 3 صــادره از زرند 
ششــدانگ خانه به مســاحت 295/75 متر مربع واقع در بخش 13 كرمان زرند بلوار جمهورى خيابان شــهداى 

مكه خريدارى از غالمعباس نظريان مالك اوليه  - م.الف: 10
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم :1394/02/01

حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زرند

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

برابر راى شــماره 139360319008005024 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى فهيم پور ميرزائى زرندى فرزند حســين بشــماره شناســنامه 4164صادره اززرنــد در يك باب مغازه به 
مســاحت 183/05 متــر مربع پــالك 2271 فرعى از 2368 اصلى مفروز و مجزى شــده از پــالك 81 فرعى از 
2368 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند بلوار سلمان فارسى نبش كوچه شماره 1 خريدارى از مالك رسمى 
آقاى محمد ذكائى 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 – 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 : 5
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/01/18
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/01

حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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

برابر راى شــماره  139360319007033119 هيات دوم موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمان  تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم فاطمه محمدى زاده تهرودى فرزند نجف بشماره شناسنامه 145 صادره ازراين در ششدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 154/10 متر مربع تحت پالك 17451 فرعى از 2787 اصلى واقع در بخش 3 كرمان به 
آدرس كرمان بلوار رسالت كوچه شماره 7 بعد از چهار كوچه دوم درب 12 خريدارى از محل مالكيت خانم اختر 
جوادى  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 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 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 : 260
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/15

امين رضا قوام ، كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كرمان

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 139360319008004970 هيات  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى محســن اميرى خانمكانى فرزند حســين بشماره شناســنامه 46صادره اززرند در يك باب خانه به مساحت 
344 متــر مربع پــالك 5 فرعى از 5622 اصلى واقع در بخش 13 كرمان زرند خيابان حجت كوى 2 خريدارى از 
مالك رســمى آقاى محمد قاســم پور محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مــى تواننــد از تاريخ انتشــار اولين اگهــى به مدت دو ماه اعتراض خــود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض – دادخواســت خود را به مراجــع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. م الف : 23
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/15

حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

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 139360319008002705 هيات  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى عليرضا عســكرى حصنى فرزند احمد بشماره شناسنامه 3080007875 صادره اززرند در يك باب مغازه 
مشــتمل بر فوقانى به مســاحت 147/50 متر مربع پالك 827 فرعى از 7561 اصلى واقع در بخش 13 كرمان 
زرند خيابان امير كبير كوى 7 خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمعباس نظريان محرز گرديده است. 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 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 : 25
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/02/15

حسين توحيدى نيا ، رئيس ثبت اسناد و امالك زرند

آگهى  ابالغ  موضوع قانون  الحاق  موادى به قانون ســاماندهى  و حمايت از توليد و عرضه  مســكن  حوزه ثبتى  
شهرستان كاشمر 

 در اجراى آيين نامه   قانون الحاق  موادى به قانون  ساماندهى  و حمايت از  توليد و عرضه  مسكن اسامى  
شخص يا  اشخاصى  كه نسبت  در محدوده  مسكونى  شهر كندر  اراضى كندر  پالك 60 اصلى  بخش 4 كاشمر  
راى به صدور  ســند صادر  گرديده اســت   جهت اطالع  مالكين  ثبتى و عموم  به شــرح ذيل  اعالم ميگردد1- 
حســين  قربانى  فرزند امين  شــش دانگ  مشــاع از  ششــدانگ  يكبا منزل  به مساحت  249/82 پالك فرعى  
1897 كالســه  1 لذا مراتب  به علت   عدم   دسترســى  به مالكين  آگهى  تا  چنانچه  اعتراض دارند  اعتراض 
خود را  ظرف  20 روز  از تاريخ انتشــار  اين  آگهى  به اداره ثبت   اســناد و امالك شهرســتان  كاشــمر  تســليم 
نمايد  معترضين  پس از تسليم  اعتراض  به اداره  ثبت 20 روز  مهلت دارند  كه دادخواست  خودرا به  دادگاه  
تقديم و گواهى  طرح دعوى   به ثبت  محل ارائه  دهند  در غير اينصورت  پس از اتمام  مهلت ياد شــده ســند 

مالكيت  مربوطه  به نام متصرفين   باال صادر  خواهد شد.م الف: 1574 تاريخ انتشار:94/2/1
 على امينى- رئيس  ثبت اسناد  و امالك  كاشمر


