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آگهى اجرائيه

مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: اعظم موســوى بــزاز فرزند 

منوچهر به نشــانى شهرستان كرج خ دانشــكده كوچه سازمان آب پ 

37 ط اول منــزل مرحوم حســين گودرزى- مشــخصات محكوم عليه 

/ محكــوم عليهم: منوچهر موســوى بزاز فرزنــد محمد صادق مجهول 

المكان ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 

و شــماره دادنامه مربوطــه 9509972690200664 محكوم عليه 

محكوم اســت بــه 1- پرداخت نفقه (بابت هزينــه تحصيل) به مبلغ 

20 ميليون تومان از سال 1376 لغايت سال 1394 در حق خواهان 

محكوم مى نمايد 2- هزينه كارشناســى به مبلغ 150 هزار تومان و 

هزينه دادرســى به مبلغ صد و چهار هزار و دويســت و پنجاه تومان 

3- نيم عشر دولتى . محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 

احكام مدنى) . م الف/51515

مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه دو شوراى حل 

اختالف مجتمع شهيد بهشتى كرج – حيدريان

آگهى اجرائيه

مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: 1- اعظم موسوى بزاز فرزند 

منوچهر به نشانى شهرستان كرج خ دانشكده كوچه سازمان آب پ 37 

ط اول منزل مرحوم حســين گودرزى 2- طاهره موســوى بزاز فرزند 

منوچهر به نشانى شهرستان كرج خ دانشكده كوچه سازمان آب پ 37 

ط1 منزل مرحوم حســين گودرزى- مشخصات محكوم عليه / محكوم 

عليهم: منوچهر موسوى بزاز فرزند محمد صادق به نشانى البرز كرج 

مجهول المكان ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به 

شــماره و شماره دادنامه مربوطه 9509972690200657 محكوم 

عليه محكوم اســت بــه 1- پرداخت نفقه فرزند بنام اعظم موســوى 

بزاز ماهيانه به مبلغ سيصد هزار تومان از تاريخ تقديم دادخواست 

95/3/12 لغايــت زمان اشــتغال يا ازدواج در حــق خواهان محكوم 

مــى نمايد 2- هزينه كارشناســى به مبلغ صد هــزار تومان و هزينه 

دادرسى به مبلغ سى و سه هزار تومان 3- نيم عشر دولتى. محكوم 

عليــه مكلف اســت از تاريــخ ابالغ اجرائيــه: 1- ظــرف ده روز مفاد 

آنــرا بموقــع اجرا گذارد (مــاده 34 قانون اجراى احــكام مدنى) . م 

الف/51516

مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه دو شوراى حل 

اختالف مجتمع شهيد بهشتى كرج - حيدريان

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى حســن اســماعليل كهكى فرزند عباس داراى شناسنامه شماره 2523 به شرح دادخواست به كالسه 
953318 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
حســن نيكوكالم به شناسنامه شماره 24 در تاريخ 1395/10/13 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- محمد نيكوكالم فرزند حســن ش ش 1168 نسبت با متوفى 
فرزند  2- محســن نيكوكالم فرزند حســن ش ش 104836 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد 

اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى محمد على زهرائى فرزند جعفر داراى شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواست به كالسه 953260 
ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شــادروان جميله 
محمدى ارانى به شناســنامه شــماره 34 در تاريخ 1395/3/10 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده اســت 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- محمد على زهرائى فرزند جعفر ش ش 22 نســبت با متوفى 
فرزند 2- غالمحسين شياسى فرزند جعفر ش ش 39 نسبت با متوفى فرزند 3- حسين ارانى فرزند جعفر ش 
ش 6688 نسبت با متوفى فرزند4- محمد تقى زهرائى فرد فرزند جعفر ش ش 7745 نسبت با متوفى فرزند 
5- فاطمه شياســى اٌرانى فرزند جعفر ش ش 24 نســبت با متوفى فرزند 6- زهرا محمدى نور فرزند جعفر ش 
ش 14145 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى 
گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك 

ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

                                                        آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت: 9510462522300179 شماره بايگانى شــعبه: 951226 خواهان: جواد كهه اى 
خوانــده: زهرا محمدى خواســته: مطالبه طلــب در تاريخ 1395/11/26 خواهان فوق دادخواســتى به طرفيت 
خوانده فوق به شــرح خواســته مطالبه طلب به شعبه 23 تقديم كه به شــماره 9509982522301224 ثبت 
و براى روز 1396/4/24 ســاعت 10 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت و با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكى 
ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ چاپ آگهى جهت اعالم و دريافت نســخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شعبه حضور 

بهم رساند.بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 23 شوراى حل اختالف استان قم

                                                     آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواست: 9510462522300177 شــماره بايگانى شــعبه: 951197 خواهان: ثريا سعادت 
اكبرى خوانده: على عباسى رزانى خواسته: مطالبه وجه يك فقره چك 1395/11/12 خواهان فوق دادخواستى 
بــه طرفيــت خوانــده فوق به شــرح خواســته مطالبه وجه يــك فقره چــك به شــعبه 23 تقديم كه به شــماره 
9509982522301195 ثبــت و بــراى روز 1396/4/14 ســاعت 10 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده 
اســت و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 
73 ق.آ.د.م مراتــب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مــى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ 
چــاپ آگهى جهت اعالم و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتــر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند.بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى 

و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 23 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواست: 9510462520100084 شماره پرونده: 9509982520100659 خواهان: كبرى 
ايزدان با وكالت ســيد روح اله حســينى خوانده: محمد مظفرى خواســته: مطالبه وجه در تاريخ 1395/11/17 
خواهان فوق دادخواســتى حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه يك تقديم كه به 
شماره 950659 ثبت و براى روز 1396/1/30 ساعت 17:30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است. و با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين 
دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــارآگهى ميگردد خوانده مذكور ميتواند ازتاريخ 
نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت 
مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رســاند. بديهى اســت در صورت عدم حضور،دادگاه غيابا 
رســيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. قم، خيابان ايســتگاه راه آهن، مجتمع شــوراى حل اختالف، طبقه اول، 

شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – امير ساالر دريائى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان:ايمانعلى يوســفى چهرقانى  خواندگان :1-حســن جمالى 2-هرمز جمالى خواســته:مطالبه وجه در 
تاريخ 95/11/10 خواهان فوق دادخواستى به طرفيت خواندگان فوق به شرح خواسته فوق به شعبه6 تقديم 
كه به شــماره 950731 ثبت و براى روز 96/1/16 ســاعت 16 وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنــى  مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانــده مذكورمى تواند از 
تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در 
وقت مقرر فوق جهت رســيدگى دراين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا 

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 6 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان:روح اله يوســفى خوانده :سيف اله اسدى خواسته:مطالبه وجه در تاريخ 95/10/4 خواهان فوق 
دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه6 تقديم كه به شماره 950623 ثبت و 
براى روز 96/1/16 ســاعت 18:30 وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت و با توجه بــه مجهول المكان بودن 
خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى  مراتب 
يــك نوبــت در يكــى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانــده مذكورمى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت 
اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت 
رســيدگى دراين شــعبه حضور بهم رســاند بديهى اســت در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رســيدگى و اتخاذ 

تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 6 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان:روح اله يوســفى خوانده :يداله عباســى خواســته:مطالبه وجه در تاريخ 95/10/4 خواهان فوق 
دادخواستى مطالبه وجه به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه6 تقديم كه به شماره 950622 
ثبت و براى روز 96/1/16 ســاعت 17 وقت رســيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى  مراتب 
يــك نوبــت در يكــى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانــده مذكورمى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت 
اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت 
رســيدگى دراين شــعبه حضور بهم رســاند بديهى اســت در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رســيدگى و اتخاذ 

تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 6 شوراى حل اختالف استان قم

 
آگهى قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حــوزه ثبتــي شــهركرد بخش ده اســتان 

چهارمحال و بختياري
به دســتور مواد يك و ســه قانون تعييــن تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 
آييــن نامه قانون فــوق الذكر امالكى كــه در هيأت مندرج در 
قانون مذكور مســتقردر اداره ثبت اســناد و امالك شــهركرد 
مورد رســيدگى و رأى آن صــادر گرديده جهت اطالع عموم به 

شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك واقع درابنيه شهركرد به شماره پالك 1- اصلى

خانم فاطمه عطائي دهكردي نســبت به يك دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك باب مغازه كه با قسمت هاي ديگر تشكيل يك 
باب ســاختمان داده اســت مســاحت 5/ 7 متر مربع قسمتي 
 از پالك 1167 فرعي متقاضي داراي مالكيت رســمي مشاعي 

مي باشد.
آقاي حيدر عطائي دهكردي نســبت به يك دانگ مشــاع از 
ششــدانگ يك باب مغازه كه با قسمت هاي ديگر تشكيل يك 
باب ســاختمان داده است به مساحت 5/ 7 متر مربع قسمتي 
از پالك 1167 فرعي متقاضي داراي مالكيت رســمي مشاعي 

مي باشد.
آقــاي علــي عطائي نســبت بــه دو و نيــم دانگ مشــاع از 
ششــدانگ يك باب مغازه كه با قسمت هاي ديگر تشكيل يك 
باب ســاختمان داده است به مساحت 5/ 7 متر مربع قسمتي 
از پالك 1167 فرعي متقاضي داراي مالكيت رســمي مشاعي 

مي باشد.
آقاي غالمحسين عطائي دهكردي نسبت به يك دانگ مشاع 
از ششــدانگ يك باب مغازه كه با قســمت هاي ديگر تشكيل 
يك باب ســاختمان داده اســت بــه مســاحت 5/ 7 متر مربع 
قســمتي از پالك 1167 فرعي متقاضي داراي مالكيت رسمي 

مشاعي مي باشد.
خانــم معصومــه عطائي نســبت بــه نيــم دانگ مشــاع از 
ششــدانگ يك باب مغازه كه با قسمت هاي ديگر تشكيل يك 
باب ســاختمان داده است به مساحت 5/ 7 متر مربع قسمتي 
از پالك 1167 فرعي متقاضي داراي مالكيت رســمي مشاعي 

مي باشد.
7918 فرعــي آقاي غالمرضا كياني خراجي ششــدانگ يك 
باب ساختمان به مساحت 85/ 248 متر مربع قسمتي از پالك 

4717 فرعي خريدارى شده مع الواسطه از ابراهيم رئيسي
9024 فرعي آقاي رشــيد حيدري دهكردي ششدانگ يك 
باب ساختمان به مساحت 03/ 174 متر مربع خريدارى شده 

مع الواسطه از صغرا طهماسبيان و شركاء
امالك واقع در قريه شهركرد به شماره پالك 2- اصلى

آقاي خالد حســن زاده سورشــجاني نســبت به ســه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 40/ 159 

متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از حاجت زماني
آقاي علي حســن زاده سورشــجاني نســبت به ســه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 40/ 159 

متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از حاجت زماني
8429 فرعــي خانــم فاطمــه نجفــي ششــدانگ يــك باب 
ســاختمان مسكوني به مســاحت 50/ 98 متر مربع خريدارى 

شده مع الواسطه از ميرزاقلي حبيبيان
10879 فرعــي آقاي مهدي حيدري نســبت به ســه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 25/ 126 
متر مربع خريدارى شــده مع الواســطه از حاجيه خانم شوكت 

خانم السيد
10879 فرعي آقاي مهرداد حيدري اشــكفتكي نسبت به 
ســه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ســاختمان به مساحت 

25/ 126 متــر مربع خريدارى شــده مع الواســطه از حاجيه 
خانم شوكت خانم السيد

10970 فرعي آقاي مسعود عبداللهي دهكردي ششدانگ 
يك باب ساختمان به مســاحت 50/ 118 متر مربع خريدارى 

شده مع الواسطه از يداله فتح اللهي
13367 فرعــي آقاي ســهراب حســين زاده سورشــجاني 
ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 05/ 144 متر مربع 

خريدارى شده مع الواسطه از سيد حبيب اله حسيني
14019 فرعــي آقــاي رحمت اله بخشــي نژاد دســتنائي 
ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 15/ 113 متر مربع 

خريدارى شده مع الواسطه از عباس رئيسي
امــالك واقع درمزرعة دوتو از مزارع شــهركرد به شــماره 

پالك 4-اصلى
آقاي حميد ســلطاني خراجي نســبت به سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك قطعه زمين غيرمحصور كه با پالكهاي  492/ 4 
و 493/ 4 تشــكيل يك باب ساختمان داده است به مساحت 
40/ 113 متــر مربع خريدارى شــده مع الواســطه از ســيد 

رحمت اله ميرحقاني
آقاي بهزاد اميدي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يــك قطعه زمين غيرمحصور كه بــا پالكهاي  492/ 4 و 493/ 
4 تشــكيل يك باب ســاختمان داده اســت به مســاحت 40/ 
113 متر مربع خريدارى شــده مع الواســطه از ســيد رحمت 

اله ميرحقاني
1149 فرعي آقاي رضا حيدري سورشــجاني نسبت به پنج 
دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 66/ 
171 متر مربع قســمتي از پالك 86/ 4 فرعي خريدارى شده 

مع الواسطه از محمدآقا ذوالفقاري
1149 فرعــي خانــم ماهرخ حيدري نســبت بــه يك دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 66/ 171 
متر مربع خريدارى شــده قســمتي از پــالك 86/ 4 فرعي مع 

الواسطه از محمدآقا ذوالفقاري
امالك واقع درمزرعة شوره بومى شهركرد پالك 9-اصلى

آقــاي منوچهــر مراديــان نســبت به ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ يك بــاب خانه بــه مســاحت 60/ 161 متر مربع 

خريدارى شده مع الواسطه از فتح اله رياحي
آقــاي عارف رضائي منش نســبت به ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ يك بــاب خانه بــه مســاحت 60/ 161 متر مربع 

خريدارى شده مع الواسطه از فتح اله رياحي
امالك واقع درابنيه فرخ شهر به شماره پالك 21- اصلي

2791 فرعي آقاي غالمعلي معتمدي نســبت به ســه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يــك باب خانه بــه مســاحت 11/ 383 
متــر مربع قســمتي از پالك 1178 فرعي خريدارى شــده مع 

الواسطه از عوضعلي كريمي
2791 فرعــي خانم شــهال مصلح قهفرخي نســبت به ســه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 11/ 383 
متــر مربع قســمتي از پالك 1178 فرعي خريدارى شــده مع 

الواسطه از عوضعلي كريمي
امالك واقع درقريه فرخ شهر به شماره پالك 22- اصلى

3673 فرعــي آقــاي علي عزيــزي نيا ششــدانگ يك باب 
ساختمان به مســاحت 82/ 164 متر مربع خريدارى شده مع 

الواسطه از سيد عبداله درخشنده
3979 فرعــي آقاي صمد دهقان قهفرخي ششــدانگ يك 
بــاب ســاختمان مســكوني به مســاحت 11/ 228 متــر مربع 

خريدارى شده مع الواسطه از حسينقلي مظلومي
5360 فرعي خانم گل زاده آقائي خيرآبادي ششدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 42/ 207 متر مربع خريدارى شده مع 

الواسطه از قدمعلي مشرف
7234 فرعي آقاي اردشــير شاه وردي قهفرخي ششدانگ 
يك بــاب مغازه به مســاحت 29/ 100 متر مربع قســمتي از 

 پــالك 2816 فرعي متقاضي داراي مالكيت رســمي مشــاعي 
مي باشد.

امالك واقع درقريه چالشتر به شماره پالك 53- اصلى
665 فرعي آقاي جمشــيد عبداللهي ارجنكي نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 38/ 183 

متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از رضا نيكزاد
665 فرعي خانم كتايون حيدري ســودجاني نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 38/ 183 

متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از رضا نيكزاد
امالك واقع درقريه زانيان به شماره  پالك 60-اصلى

آقاي اســماعيل نظري زانياني ششــدانگ يك باب خانه به 
مســاحت 23/ 129 متر مربع خريدارى شــده مع الواسطه از 

حبيب اله توكلي
3582 فرعي آقاي داود عسگري پيربلوطي ششدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 64/ 145 متر مربع خريدارى شده مع 

الواسطه از فرج اله مرادي
امالك واقع درقريه اشكفتك به شماره پالك 62-اصلى

آقاي رمضانعلي خالقي چالشــتري ششــدانگ يك باب خانه 
به مســاحت 36/ 198 متر مربع خريدارى شــده مع الواسطه 

از براتعلي نادعلي
امالك واقع در ابنيه نافچ  شماره پالك 63-اصلى

آقــاي نادعلــي مولوي نافچي ششــدانگ يك بــاب خانه به 
مســاحت 53/ 312 متر مربع قســمتي از پــالك 214 فرعي 

خريدارى شده مع الواسطه از عليقلي مولوي
امالك واقع درمزرعة ِپز از مزارع ســامان به شــماره پالك 

73- اصلى
254 فرعي خانم مريم كشمشــي ســاماني نســبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 94/ 200 

متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از حاجي آقا قطره
254 فرعي آقاي محمدرضا رحيمي كاه كشي نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 94/ 200 

متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از حاجي آقا قطره
417 فرعي آقاي حســن اســيوند چمعالي ششــدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 15/ 102 متر مربع خريدارى شده مع 

الواسطه از عبداله كبيري
امالك واقع درقريه بن پالك 109- اصلى

آقــاي احمدقلــي براتي بني ششــدانگ يك بــاب خانه  به 
مســاحت 58/ 154 متر مربع خريدارى شــده مع الواسطه از 

علي جان علي بيگي
آقاي عبداله نادري بني ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
64/ 253 متــر مربــع خريدارى شــده مع الواســطه از كليه 

مالكين پالك 109 اصلي
آقاي حسينعلي علي بيگي بني ششدانگ يك باب ساختمان 
به مســاحت 44/ 256 متر مربع خريدارى شــده مع الواسطه 

از حسن افالكي
امــالك واقــع در مزرعه زبيد آباد از مزارع  بن به شــماره 

پالك 140- اصلى
آقــاي حيــدر براتي بني ششــدانگ يك باب ســاختمان به 
مســاحت 33/ 48 متر مربع خريدارى شــده مع الواســطه از 

حسينقلي اماني و شركاء
امــالك واقــع درقريه سورشــجان به شــماره پالك 212-

اصلى
آقاي محمد احمدي ششــدانگ يك قطعه زمين كارگاهي به 
مســاحت 95/ 31025 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه 

از علي ضامن حيدري و شركاء
آقاي محســن حيدري سورشــجاني ششدانگ يك باب خانه 
به مســاحت 04/ 240 متر مربع خريدارى شــده مع الواسطه 

از عبدالرضا حيدري و شركاء
1602 فرعي آقاي پرويز حسن زاده سورشجاني ششدانگ 

يك باب خانه به مســاحت 45/ 248 متر مربع خريدارى شده 
مع الواسطه از محمدعلي حيدري سورشجاني

امــالك واقع در قريه هفشــجان به شــماره پــالك 221-
اصلى

آقاي عليرضا خورند هفشــجاني ششدانگ يك باب خانه به 
مســاحت 51/ 235 متر مربع خريدارى شــده مع الواسطه از 

اسفنديار حيدري هفشجاني
5669 فرعي آقاي خداكرم كريمي هفشــجاني ششــدانگ 
يك باب خانه به مســاحت 49/ 707 متر مربع خريدارى شده 

مع الواسطه از فيض اله كريمي
امالك واقع در قريه طاقانك به شماره پالك 236-اصلى

آقاي حامد رفيعي ششدانگ يك باب خانه به مساحت 89/ 
168 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از حياتقلي رفيعي

امالك واقع درمزرعة پشــت ده غربي به شماره پالك (2ب 
-اصلي)كه به پالك 1572- اصلى تبديل گرديده است

آقــاي بابــك قاني دهكردي نســبت به دو دانگ مشــاع از 
ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 01/ 149 متر مربع 
قســمتي از پــالك 87 فرعي خريدارى شــده مع الواســطه از 

رحيم رئيسي  و شركاء
خانــم معصومه مــرادي نســبت به چهــار دانگ مشــاع از 
ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 01/ 149 متر مربع 
قســمتي از پــالك 87 فرعي خريدارى شــده مع الواســطه از 

رحيم رئيسي  و شركاء
آقــاي بابك قاني دهكردي ششــدانگ يك باب ســاختمان 
به مســاحت 28/ 140متر مربع قســمتي از پــالك 87 فرعي 

خريدارى شده مع الواسطه از رحيم رئيسي  و شركاء
242 فرعــي آقــاي علي مردان جمشــيدي ششــدانگ يك 
باب ســاختمان به مســاحت 326 متر مربع خريدارى شده مع 

الواسطه از محمد بني طالبي
1667 فرعي آقاي رضا صفرپور دهكردي ششــدانگ يك 
باب ســاختمان به مســاحت 20/ 96 متر مربع خريدارى شده 

مع الواسطه از مرتضي السيد
امالك واقع در مزرعة پشــت ده شرقى از مزارع شهركرد 
پالك (2ج -اصلي) كه به پالك 1573- اصلى تبديل گرديده 

است.
آقاي ابوالقاســم ممتاز ششدانگ يك باب ساختمان تجاري 
مســكوني به مســاحت 75/ 62 متر مربع خريدارى شــده مع 

الواسطه از سيد محمد حسيني
به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى اين آگهى نسبت به امالك 
فــوق الذكر در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طريق روزنامه 
كثيراالنتشــار و محلى  آگهى و در صورتى كه اشخاص ذى نفع 
به آراء صادره اعتراضى داشــته باشند بايد تا دو ماه از تاريخ 
انتشــار اولين آگهــى در شــهرها و از تاريخ الصــاق آگهى در 
روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهركرد تسليم 
و رسيد اخذ نمايند.معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
نمايد و گواهى تقديم دادخواســت را به اداره ثبت شهركرد 
تحويل دهــد.در اين صورت اقدامات ثبــت، موكول به ارائه 
حكــم قطعى دادگاه اســت. در صورتى كه اعتــراض در مهلت 
قانونــى واصل نگردد يا معترض ، گواهى تقديم دادخواســت 
به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند ، اداره ثبت محل مبادرت 
به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
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