
آگهی4 شنبه  6 مرداد 1397  شماره 4801 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابــر آراء صادره هيات موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان مينودشت 
تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضيــان محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات 
متقاضيــان و امالك موردتقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عموم در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز از طريق روزنامه هاي كثيراالنتشــار و محلي آگهي مى شــود. در 
صورتي كه اشــخاص ذي نفع به آراء اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاريخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم و 
رســيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به 
اداره ثبت مينودشــت تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه 
حكم قطعي دادگاه اســت. در صورتي كه اعتــراض در مهلت قانوني واصل نگردد 
يا معترض، گواهي تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند، اداره 
ثبت محل بايد مبادرت به صدور ســند مالكيت نمايد. صدور سند مالكيت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نيست
آگهــى نوبتــى و تحديد حدود قســمتى از پالك 26-اصلى بخــش نه محدودى 

شهرى مينودشت
1-كالســه 1396114412006000044-آقاى/خانم سيد شعبان حسينى 
فرزند سيد قاسم به مقدار 28 سهم مشاع از 120 سهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى 
به مقدار 92 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى بمساحت 150/10مترمربع را تشكيل كه آگهى نوبتى و تحديدى قسمتى 

از پالك 26-اصلى آن انتقالى مع الواسطه از ريحان قزل سفلو
2-كالســه 1396114412006000048-آقاى/خانم  ولى پسركلو فرزند  
على اكبر به مقدار 28 سهم مشاع از 120 سهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 
92 ســهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  
بمساحت 159/44 مترمربع را تشكيل كه آگهى نوبتى و تحديدى قسمتى از پالك 

26-اصلى آن انتقالى مع الواسطه از بابا قزلسفلو
3-كالســه 1396114412006000035-آقاى/خانم  حامد سلطانى فرزند  
محمود به مقدار 28 ســهم مشــاع از 120 سهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 
92 ســهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  
بمساحت 07/ 151مترمربع را تشكيل كه آگهى نوبتى و تحديدى قسمتى از پالك 

26-اصلى آن انتقالى مع الواسطه از بابا ممشلى
پالك 35-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

4-كالسه 1396114412006000077-آقاى/خانم سيد روح اله ميرزائى 
فرزند سيد غفار در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمساحت 500/90 

مترمربع از پالك فرعى 1116/2756 انتقالى بالواسطه از رضا قره جانلو
اصغــر  علــى  1396114412006000066-آقاى/خانــم  5-كالســه 
اشورفارســيانى فرزند قــره امان در ششــدانگ يك قطعه زمين بــا بناى احداثى  
بمســاحت 135/82 مترمربع از پالك فرعى 14 انتقالى بالواســطه از يحيى شفيع 

پور
6-كالسه 1396114412006000014-آقاى/خانم عليرضا رجبى  فرزند 
حسن در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 147/11 مترمربع از 

پالك فرعى 12 انتقالى مع الواسطه از حسن قره جلو
7-كالســه 1394114412006000038-آقاى/خانم علــى طورانى فرزند 
اهللا وردى در ششــدانگ يــك قطعــه زمين با بنــاى احداثى بمســاحت 164/22 

مترمربع از پالك فرعى 1/3914 انتقالى بالواسطه از محمد قره جلو
پالك 48-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

8-كالســه 1396114412006000061-آقاى/خانــم  نســيبه اقبالى پور 
فرزنــد خالد در ششــدانگ يك قطعه زمين بــا بناى احداثى بمســاحت 144/06  

مترمربع پالك فرعى 355 انتقالى مع الواسطه از حسن كرامتلو  
9-كالســه 1396114412006000075-آقاى/خانم حسن وزيرى دوزين 
فرزنــد ولى در ششــدانگ يك قطعه زمين بــا بناى احداثى  بمســاحت 129/80 

مترمربع پالك فرعى 357 انتقالى مع الواسطه از عباس قنبرى
10-كالســه 1396114412006000070-آقاى/خانم ابوذركوهى فرزند 
اميررضا در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 141/04  مترمربع 

پالك فرعى 386 انتقالى مع الواسطه از ابراهيم هالكو
11-كالســه 1396114412006000031-آقاى/خانــم محمد بشــارت لو 
فرزند خداداد در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى بمســاحت 134/95 

مترمربع پالك فرعى 322 انتقالى مع الواسطه از يحيى قره سفلو
12-كالســه 1396114412006000074-آقاى/خانــم  قديــر فرامرزى 
كوهســار فرزنــد غفار در ششــدانگ يك قطعه زميــن با بناى احداثى  بمســاحت 
100/35  مترمربع پالك فرعى 392 انتقالى مع الواسطه از عباسقلى قره چماقلو

پالك 118-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت
13-كالســه 1393114412006000209-آقاى/خانــم ســيد اميــن اله 
حســينى وزيرى فرزند سيد موسى در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  
بمســاحت 405/57  مترمربــع پــالك فرعــى  155 انتقالى مع الواســطه از اصغر 

وزيرى دوزين م –الف: 8245
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/04/23 
تاريخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1397/05/06

حسين باغبانى- رئيس ثبت اسناد و امالك مينودشت
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم حمزه محمد حسينى ، رضا همتى

خواهان  آقاى / خانم نقى مرشــدى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم حمزه محمد حسينى ، رضا 
همتى مجهول المكان به خواســته الزام به تنظيم سند رســمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9709982210300108 شعبه ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرستان دماوند ثبت و 
وقت رســيدگى مورخ 1397/6/5 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئيــن دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. م الف/525
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى دعوت افراز
چون آقاى / خانم شاهپرى راهدارى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند عباس احدى از مالكين مشاعى پالك 751-
1/752 - اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 71540 ز مورخ 97/4/25 
طبــق وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويــش را از پالك مرقوم با 
استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز 
خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق 
ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشاع و كسانيكه 
حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز شــنبه 
مورخــه 97/5/13 در ايــن اداره و يــا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا بــا حضور و نظارت آنان 
عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ 

انتشار: 1397/5/6- م الف/781
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شــماره 139760322002000940-1397/2/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رمضان مســتوجى فرزند ابراهيم بشــماره شناســنامه 313 صادره از زابل در 
ششــدانگ يكدربند مغازه به مســاحت 16/48 مترمربع در قســمتى از پالك 3 فرعــى از 465 اصلى واقع در 
بخش يك سيستان شهر زابل خيابان فردوسى پاساژ علويان خريدارى از مالك رسمى آقاى سيد محسن علويان 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه محلى آگهى مى 
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ 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/811– تاريخ انتشار 

نوبت اول: شنبه 1397/5/6 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/21
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000375-1397/2/3 هيات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى محمد نظرى فرزند ابراهيم بشــماره شناســنامه 17008 صــادره از زابل  در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 80/35 مترمربع در قسمتى از پالك 818 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 
2 سيســتان شهر زابل كوچه منشــعبه از خيابان امام خمينى (ره) خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم فتحى 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار 
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، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/804– تاريخ 

انتشار نوبت اول: شنبه 1397/5/6 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/21
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000481-1397/2/6 هيات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى غالمرضا اويســى كهخا فرزند حمزه بشــماره شناســنامه 10 صادره از زابل در 
ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 200 مترمربع در قسمتى از پالك 693 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 
سيســتان شــهر زابل خيابان دانشگاه  ، دانشگاه 10 خريدارى از مالك رســمى آقاى عليرضا جعفرى كهخا محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى 
مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 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 اســت در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/800– تاريخ 

انتشار نوبت اول: شنبه 1397/5/6 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/21
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139660322002009412-1396/12/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى محمد على پيل افكن فرزند غالم حيدر بشــماره شناســنامه 3660383831 
صادره از زابل در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 181 مترمربع در قسمتى از پالك 898 فرعى از 9 اصلى 
واقع در بخش 2 سيســتان شــهر زابل بلوار ارتش 28 خريدارى از مالك رسمى آقاى احمد على سرحدى محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى 
مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 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 اســت در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/803– تاريخ 

انتشار نوبت اول: شنبه 1397/5/6 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/21
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

متن اگهى
تجديدنظر خواه آقاى هادى سلطان محسنى ، خانم ام ليال محسنى و خانم سمانه سلطان محسنى دادخواست 
تجديدنظــر خواهى بــه طرفيت تجديدنظر خواندگان آقايان و خانم ها حســام درويش غالمى ، حســين ســلطان 
محسنى ، فخرالزمان منصورى ، مهديس سلطان محسنى ، محدثه سلطان محسنى ، محمد سلطان محسنى ، فاطمه 
كريمى ، عذرا سلطان محسنى ، فاطمه ابراهيم پور ، ابراهيم ابراهيم پور ، قربان مرادى ، ميالد سلطان محسنى 
، اســداله شــيرخانى ، جواد سلطان محســنى ، محسن سلطان محســنى ، بهروز ميرزا كاظمى ، مختار ابراهيم پور 
، شــيما شــيرازى ، طهماسب ابراهيم پور ، جالل سلطان محسنى ، كبرى ســلطان محسنى ، فاطمه مردانى ، محمد 
شــيرازى ، قربان محمد محســنى ، احســان شيرازى ، ســميرا شيرازى ، معصومه شــيرازى ، محسن ساروخانى ، 
امرداله اســد محسنى و ايران سلطان محســنى نسبت به دادنامه شماره 9709972210100303 در پرونده 
كالسه 950059 و 961050 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى  دماوند تقديم كه طبق موضوع ماده 
73  و 346 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجديدنظر خواهى را 
دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين اداره ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى 

نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. م الف/522
 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى دعوت افراز
چــون آقــاى / خانم فاطمه مــورى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند موســى احدى از مالكين مشــاعى پالك 1204 
- اصلى واقع در بخش يك سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شــماره 7171 ز مورخ 97/4/25 طبق 
وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد 
بــه قانــون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از ايــن اداره نموده و در ذيــل تقاضاى افراز 
خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها مشــخص نميباشد لذا مراتب 
طبــق مــاده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشــاع و 
كســانيكه حــق و حقوقــى در اين ملــك دارند و يا تمايل بــه افراز دارند دعــوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 
صبــح روز دوشــنبه مورخــه 97/5/29 در اين اداره حضور بهم رســانند تا با حضور و نظــارت آنان عمل افراز 
برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشــار: 

1397/5/6- م الف/798
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چــون آقاى / خانم حســينعلى كيخاپــور (وكالتا/ اصالتــا) – فرزند غالمعلى احدى از مالكين مشــاعى پالك 
1/804 - اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 7079 ز مورخ 97/4/24 
طبــق وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويــش را از پالك مرقوم با 
استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز 
خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق 
ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشاع و كسانيكه 
حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز دوشنبه 
مورخــه 97/5/29 در ايــن اداره و يــا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا بــا حضور و نظارت آنان 
عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ 

انتشار: 1397/5/6- م الف/795
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديد حدود ششــدانگ يــك باب منزل پــالك 19240 فرعى از يــك – اصلى واقــع در بخش دو 
سيســتان خيابان رســالت مــورد تقاضاى عليرضا حبيب نــژاد فرزند محمد كه تاكنون به عمل نيامده اســت لذا 
بــر حســب تقاضاى كتبى نامبرده تحديد حدود در روز شــنبه 97/6/3 در محل شــروع و بــه عمل خواهد آمد 
بدينوســيله به اطالع مجاورين و مســتدعى ثبت پالك فوق ميرساند تا در روز تعيين شده در محل حضور به هم 
رسانند در صورتيكه مستدعى ثبت پالك فوق و با نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد حدود بر طبق 
اظهــار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمــد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت سى روز پذيرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده 
قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود 
موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توسط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى 
با تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل 

تسليم و رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه 97/5/6- م الف/787
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششدانگ يك باب منزل پالك 19093 فرعى از 1 – اصلى واقع در بخش دو سيستان 
كوچه منشــعبه از خيابان رســالت مورد تقاضا مزار قزاق زائى در تاريخ شــنبه 97/6/3 در ساعت 8 صبح محل 
شروع و به عمل خواهد آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين و مستدعى ثبت پالك فوق ميرساند تا در روز تعيين 
شــده در محل اداره ثبت حضور به هم رســانند در صورتيكه مســتدعى ثبت پالك فوق و با نماينده قانونى وى 
حضور نداشته باشد تحديد حدود بر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض 
مجاوريــن نيز برابر مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت ســى روز پذيرفته 
خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب سال 1373- 
اعتــراض بــه تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توســط معترض ظرف مدت 
يكمــاه از تاريــخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواســت بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى 
الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ 

انتشار: شنبه 97/5/6- م الف/774
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مهدى تاجيك فرزند خليل
خواهــان  آقــاى / خانم ابراهيم صانع پور دادخواســتى به طرفيت خوانده آقــاى / خانم مهدى تاجيك به 
خواســته ابطال مبايعه نامه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982210300747 
شــعبه ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرســتان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/3 
ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و اجراى قرار كارشناسى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/526
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مجتبى مهروز فرزند هادى
خواهان  آقاى / خانم رضا يزدان فر دادخواستى به طرفى خوانده آقاى / خانم مجتبى مهرورز به خواسته 
الزام به تنظيم ســند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982210300219 شعبه 
ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/30 ساعت 
09/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى بــه علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و اجراى قرار كارشناسى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/524
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

رونوشت اگهى حصر وراثت
خانم معصومه اتابكى داراى شــماره ملى 0439894719 به شــرح دادخواست به كالسه 170/3/97 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان آقاى يحيى اتابكى فرزند 
آقابابا و ســلطان به شــماره ملــى 0439286336 در تاريــخ 1397/3/26 در اقامتگاه دائمــى خود را بدرود 
گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- خانم مولود على خانيان فرزند گل بابا داراى ش ملى 
0439289718 همســر متوفــى 2- خانم فرشــته اتابكى فرزند يحيى داراى ش ملــى 0439293405 دختر 
متوفى 3- آقاى هادى اتابكى فرزند يحيى داراى ش ملى 0439856469 پســر متوفى 4- آقاى عباس اتابكى 
فرزنــد يحيى داراى ش ملى 0439882680 پســر متوفى 5- خانم فرخنده اتابكــى فرزند يحيى داراى ش م 
0439871476 دختر متوفى 6- خانم معصومه اتابكى فرزند يحيى داراى ش م 0439894719 دختر متوفى 
7- خانــم مريــم اتابكى فرزند يحيــى داراى ش م 0439889502 دختر متوفى 8- خانــم زهرا اتابكى فرزند 
يحيى داراى ش م 0439295386 دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
مرتبه آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/519
 رئيس حوزه سوم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / شهرام ، شهباز هر دو عميدى
خواهان  آقاى / خانم حســين نيكبخت دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم شــهرام ، 
شــهباز هر دو عميدى به خواســته الزام به تنظيم ســند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده كالسه 9609982210300509 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان 
دماوند ثبت كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهــى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود ، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى و اجراى قرار كارشناسى در دادگاه حاضر گردد. م الف/523
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى / خانم حسين شادالوئى فرزند على
خواهان آقاى على نجفى و غيره شــكايتى عليه آقاى حســين شــادلويى مبنى بر فروش مال غير 
مطــرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609982211100883-961372 
شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرســتان دماوند (102 جزايى ســابق) ثبت وقت رســيدگى مورخ 
1397/6/10 ســاعت 09/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 115 قانون آيين 
دادرسى و كيفرى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار  
آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/515
(منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 102 دادگاه جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى / خانم عباسعلى ابوالحسنى فرزند 
شــكايت اداره جهاد كشــاورزى دماوند عليه آقاى عباسعلى ابوالحســنى مبنى بر تغيير كاربرى 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609982210700124 شــعبه 102 
دادگاه كيفرى دو شهرســتان دماوند (102 جزايى ســابق) ثبت وقت رسيدگى مورخ 1397/6/12 
ســاعت 09/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 115 قانون آيين دادرســى و 
كيفرى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار  آگهى مى 
گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 

كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/513
(منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 102 دادگاه جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى / خانم فيروز رحمانى فرزند
شــكايت آقاى محمد رســتمى خرم و غيره عليه آقاى فيروز رحمانى مبنى بر ســرقت مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709982211100144-970414 شعبه 102 
دادگاه كيفرى دو شهرســتان دماوند (102 جزايى ســابق) ثبت وقت رسيدگى مورخ 1397/6/14 
ســاعت 11/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 115 قانون آيين دادرســى و 
كيفرى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار  آگهى مى 
گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 

كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/512
(منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 102 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى احضار متهم
(مربــوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواســت)- دادگاه عمومى و انقالب شهرســتان دماوند 
به موجب كيفرخواســت شــماره 970414 در پرونده كالســه فوق براى اســماعيل صابرى به اتهام 
تخريــب قفــل و تصرف عدوانى تقاضــاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع 
و وقــت رســيدگى براى مورخه 1397/6/19 ســاعت 10/00 تعيين گرديده اســت بــا عنايت به 
مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 قانون آيين دادرسى 
دادگاههــاى عمومــى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهــم جهت دفاع از اتهام 
انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/514
 (مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى
خواهان آقاى حســين ميرزائى دادخواســتى به طرفيت آقاى محســن آقاجانپور پشتمسارى به 
خواســته مطالبه وجه چك تقديم شــعبه ســوم شــوراى حل اختالف دماوند نموده اند كه به كالســه 
214/3/97 ثبت و براى روز يكشــنبه مورخ 1397/4/11 ســاعت 16/00 وقت رسيدگى تعيين 
گرديده اســت با توجه به اينكه خوانده آقاى محســن آقاجانپور پشتمسارى مجهول المكان مى باشد 
و با عنايت به درخواســت خواهان و حســب دستور رياست محترم شورا و به استناد ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى مراتب آگهى مى گردد تا نامبرده قبل از جلسه دادرسى به دفتر شورا مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى دقيق خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در اين شورا حاضر شود در غير اين صورت غيابى رسيدگى خواهد شد. م الف/518
حوزه سوم شوراى حل اختالف حوزه دماوند

آگهى ابالغ اجرائيه مطابق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا
بدينوســيله بــه آقــاى مســعود ميربلــوچ زهى فرزند فــاروق بــه ش ش 356 و شــماره ملى 
3719610421 (وام گيرنده و راهن) ســاكن خاش خيابان انقــالب روبروى پارك تفتان نمايندگى 
4217 ايــران خــودرو ابالغ مى شــود شــركت تهيــه و توزيع قطعــات و لوازم يدكى ايــران خودرو 
درخواســت صدور اجرائيه جهت وصول مبلغ 1/000/000/000 ريال را نموده اســت كه پرونده 
اجرائى به كالسه 9600132 در اين اداره تشكيل و طبق گزارش مامور ابالغ ثبت خاش در آدرس 
تعيين شده در متن اجرائيه و تقاضانامه مورد شناسايى قرار نگرفته و بستانكار نيز نتوانسته شما 
را معرفى نمايد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرا و حســب تقاضاى بســتانكار مراتب به شما ابالغ مى 
گردد تا سريعا نسبت به پرداخت بدهيتان اقدام در غير اينصورت پس از گذشت 10 روز از تاريخ 
انتشــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ محســوب مى گردد عمليات اجرايى عليه شــما ادامه خواهد يافت 

تاريخ انتشار شنبه 1397/5/6- م الف/235
 مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى خاش

آگهى ابالغ اجرائيه مطابق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا
بدينوســيله بــه آقــاى مســعود ميربلــوچ زهى فرزند فــاروق بــه ش ش 356 و شــماره ملى 
3719610421 (وام گيرنده و راهن) ســاكن خاش خيابان انقــالب روبروى پارك تفتان نمايندگى 
4217 ايــران خــودرو ابالغ مى شــود شــركت تهيــه و توزيع قطعــات و لوازم يدكى ايــران خودرو 
درخواســت صدور اجرائيه جهت وصول مبلغ 2/700/000/000 ريال را نموده اســت كه پرونده 
اجرائى به كالسه 9600133 در اين اداره تشكيل و طبق گزارش مامور ابالغ ثبت خاش در آدرس 
تعيين شده در متن اجرائيه و تقاضانامه مورد شناسايى قرار نگرفته و بستانكار نيز نتوانسته شما 
را معرفى نمايد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرا و حســب تقاضاى بســتانكار مراتب به شما ابالغ مى 
گردد تا سريعا نسبت به پرداخت بدهيتان اقدام در غير اينصورت پس از گذشت 10 روز از تاريخ 
انتشــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ محســوب مى گردد عمليات اجرايى عليه شــما ادامه خواهد يافت 

تاريخ انتشار شنبه 1397/5/6- م الف/236
 مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى خاش

آگهى مرحله بيست و سوم سال 1397( منطقه دو كرمان )
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحيه دو شهرستان كرمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند 

رسمي
(( آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي )) 
در اجراى  مواد مذكور بدينوســيله  امالكى  كه برابر اراء هياتهاى  حل اختالف  
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي  ناحيه  دو شهرســتان كرمان  تقاضاى ثبت انها پذيرفته و 
ادامه عمليات ثبتى انها مطابق قانون مذكور تجويز گرديده است  به ترتيب شماره 
پــالك فرعــى از اصلى  و بخــش محل  وقوع  ملك و مشــخصات مالك يــا مالكين ( 
متقاضيان ثبت)واقع در بخشهاى  ( 2-3- 6 )  ثبتى شهرستان كرمان  بشرح ذيل 
اگهى  ميشود تا  در صورتي كه  شخص  يا اشخاصى  نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند بتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 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 قضايي تقديم نمايند.بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شد.شايان ذكر است صدور و تسليم سند مالكيت بر اساس 

قانون مذكور مانع مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود .
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 2 كرمان

14483  فرعى از  3968 اصلى مجزى شده از  829  فرعى  از  3968  اصلى  
–  اقاى  عباس حســنى ســيرچى پور  فرزند  احمد  به شناســنامه شــماره   1565  
صادره از  شهداد   در  ششدانگ  يكباب  خانه  به  مساحت   288/75  متر مربع  
به ادرس كرمان  سراســياب فرسنگى  خيابان صياد شيرازى حد فاصل كوچه هاى 
35  و 37  خريدارى از محل مالكيت  احمد عامرى اختيار ابادى   - رديف  7649

15496  فرعــى از  3968 اصلــى مجــزى شــده از  708  فرعــى  باقيمانده  
از  3968  اصلــى  –  اقاى  محســن  محمد حســينى  ده باالئــى   فرزند  محمد   به 
شناســنامه شــماره   298  صادره از  كرمان  نســبت به چهار دانگ مشــاع  و خانم 
پروين  رضائى  گينكان   فرزند  ماشااله  به شناسنامه شماره   6  صادره از  كرمان   
نسبت به دو دانگ مشاع  از  ششدانگ  يكباب  خانه   به  مساحت   146  متر مربع  
به ادرس كرمان  سراســياب  فرســنگى  صياد شــيرازى  11غربى  2  درب  اول  

خريدارى از محل مالكيت  على احمدى نژاد - رديف  1788  و 1789
15582  فرعــى از  3968 اصلــى مجــزى شــده از  899  فرعــى  از  3968  
اصلى  –  خانم صديقه باقرى برواتى  فرزند  محمد  به شناســنامه شــماره   103  
صادره از  بم  در  ششــدانگ  يكباب  خانه  مشــتمل بر طبقه  فوقانى  به  مساحت   
100/50  متــر مربــع  به ادرس كرمان  شــهرك امام حســن عســكرى (ع)  كوچه  

گلستان  خريدارى از محل مالكيت  رضا رشيد فرخى  - رديف  0637
15588  فرعى از  3968 اصلى مجزى شده از  829  فرعى مكرر از  3968  
اصلــى  –  اقــاى  احمــد ناظرى تهرودى  فرزند  على  به شناســنامه شــماره   423  
صادره از  كرمان  در  ششــدانگ  يكباب  خانه  به  مســاحت   243  متر مربع  به 
ادرس كرمان سراسياب جنب پادگان 05  خريدارى از محل مالكيت باران گرگينى 

- رديف  1134
15622  فرعى از  3968 اصلى مجزى شده از  899  فرعى  از  3968  اصلى  
–  خانم اكرم الســادات  حســينى  فرزند  ســيد  محمد  به شناســنامه شماره   13  
صادره از  گلباف  در  ششــدانگ  يكباب  خانه  به  مســاحت   153  متر مربع  به 
ادرس كرمان  بزرگراه  امام  محله  صنعتى  بن بست  روبروى كوچه  17 خريدارى 

از محل مالكيت  اردشير فروهر - رديف  2616
164  فرعى از  4160 اصلى  –  خانم عفت اميرى ســيمكوئى  فرزند  عبداله  
بــه شناســنامه شــماره   137  صادره از  كرمان  در  ششــدانگ  يكبــاب  خانه  به  
مســاحت   177/61  متر مربع  به ادرس كرمان خيابان ســرباز  كوچه  43  غربى 
6  انتهــاى  كوچــه  خريدارى از محل مالكيت  اســداله باغخانــى ( ضمنا برابر راى  
هيات  در اجراى  ماده  13  قانون و 13  ايين نامه ،  ثبت  محل  مكلف  به  تنظيم  

اظهرنامه   حاوى  تحديد  حدود  گرديده  است )    - رديف  1186
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 3 كرمان

20428  فرعى از  1783 اصلى  –  آقاى منصور عباســى  فرزند  رمضان  به 
شناســنامه شــماره 529   صادره از كرمان  در ششدانگ  يكباب  خانه  مشتمل بر 
طبقه زير زمين به مســاحت  145/80  متر مربع كه موازى  52/69  متر مربع از 
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره  نامبرده  قرار دارد به ادرس 
كرمان  خيابان  جهاد  كوچه  75  فرعى اول  ســمت چپ  خريدارى از محل مالكيت  

هوشنگ برخوردارى    -  رديف  0936
2467  اصلــى  –  اقاى  محســن  محمد حســين  بيگى  لــك  فرزند  محمد   به 
شناسنامه شماره   187  صادره از  بافت   در  ششدانگ  يكباب  خانه  به  مساحت  
171/60  متر مربع  به ادرس كرمان  خيابان  شــهاب  كوچه  شــماره 9  فرعى  3  

خريدارى از محل مالكيت  غالمحسين  اسدى  - رديف  0104
260  فرعى از  2785  اصلى  –  آقاى ســيد مســعود مومنى خبيصى   فرزند  
ســيد مهدى  به شناســنامه شماره  6921   صادره از كرمان  در ششدانگ  يكباب  
مغازه مشتمل بر طبقه  فوقانى   به مساحت  112/27  متر مربع  كه موازى  9/35  
متر مربع از ششــدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره  نامبرده  قرار 
دارد  به ادرس كرمان  شرف اباد  خيابان  امام  على (ع) خريدارى از محل مالكيت  

اسداهللا عاشور زاده    -  رديف  1609
23335  فرعــى از  2787  اصلى  –  خانم زهرا پور محســنى نژاد گلوســاالر  
فرزند  حســين  به شناســنامه شــماره  711   صادره از رفســنجان  در ششدانگ  
يكبــاب  خانــه  به مســاحت  136/10  متــر مربع  به ادرس كرمان  خيابان  شــيخ 
احمد كافى شمالى  كوچه  7  سمت راست  خريدارى از محل مالكيت  احمد جوادى   

-  رديف  0778
23338  فرعــى از  2787  اصلــى  –  آقاى فرهــاد معافى پور  فرزند  گرامى  
بــه شناســنامه شــماره  2380   صادره از كرمان  در ششــدانگ  چهــار باب مغازه 

مشــتمل بــر طبقه  فوقانى  بــه مســاحت  136/75  متر مربع  بــه ادرس كرمان  
خيابــان  مالك اشــتر جنوبى   نبــش  كوچه  28  خريدارى از محل مالكيت  حســن  

وديعتى    -  رديف  1107
23376  فرعــى از  2787  اصلــى  –  آقاى ماشــااله مهدى پور رابرى  فرزند  
حسين  به شناسنامه شماره  3047   صادره از رابر  در ششدانگ  يكباب  خانه  به 
مساحت  244  متر مربع  به ادرس كرمان  گلدشت  خيابان حجتى روبروى  مدرسه  

شهداء  خريدارى از محل مالكيت  ربابه  مصباح  ايراندوست   -  رديف  1048
23404  فرعــى از  2787  اصلــى  –  خانم  حميده  پور احمدى  فرزند  محمد  
به شناســنامه شــماره  3020133610  صادره از جيرفت   در ششدانگ  يكباب  
خانه  به مســاحت  279/85  متر مربع  به ادرس كرمان  بلوار رســالت   كوچه  5  

خريدارى از محل مالكيت  محمود پورزاده  حسينى    -  رديف  0614
23419  فرعى از  2787  اصلى  –  آقاى يوســف سلطانى نژاد  فرزند  بركت  
به شناسنامه شماره  34   صادره از بافت   در ششدانگ  يكباب  خانه  به مساحت  
155/08  متــر مربــع  به ادرس كرمان  بلوار رســالت   كوچه  15  روبروى  فرعى  
ســمت راســت  قطعــه  51  خريــدارى از محل مالكيت  حســن وديعتــى -  رديف  

1035
23447  فرعــى از  2787  اصلــى  –  خانــم  مهديه ســالجقه تذرجى  فرزند  
ذوالفقار  به شناســنامه شــماره  948  صادره از زرند   در ششدانگ  يكباب  خانه  
دوبلكس به مساحت  105  متر مربع  به ادرس كرمان  خيابان ابوذر جنوبى كوچه  

21  خريدارى از محل مالكيت  حسن وديعتى -  رديف  0835
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 6 كرمان

2106  فرعى از  20 اصلى  –  آقاى امير مهرابيان  فرزند  حسن  به شناسنامه 
شــماره 5262   صــادره از كرمان  در ششــدانگ  يكباب  خانه  مشــتمل بر طبقه 
فوقانى به مساحت  117/20  متر مربع به ادرس كرمان  قائم آباد خيابان مولوى  

كوچه  8 خريدارى از محل مالكيت  احمد و محمود ايالقى  -  رديف  0289
2148  فرعــى از  20 اصلى  –  آقاى حســن طاهرى فرد  فرزند  خدامراد  به 
شناسنامه شماره 202   صادره از بردسير  در ششدانگ  يكباب  خانه  به مساحت  
149/45  متــر مربــع بــه ادرس كرمان  حاجى آبــاد  بلوار فردوســى  قطعه  13  

خريدارى از محل مالكيت  محمد حسن  نظريان   -  رديف  0375
تاريخ انتشار نوبت اول :  شنبه 1397/05/06

تاريخ انتشار نوبت دوم :   شنبه 1397/05/20
م.الف:565 

  رييس اداره ثبت اسناد و امالك  ناحيه دو شهرستان كرمان   -  محمود مهدى زاده

آگهى شماره ( 44 ) ثبت آمل 
آگهــى موضــوع ماده 3 و مــاده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
نظر به دســتور مواد 1و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى 
فاقد ســند رســمى مصوب 20/ 1390/9 امالك متقاضيانــى كه درهيات موضوع 
ماده يك قانون مذكورمســتقردرواحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه 
و بالمعــارض آنــان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شــرح ذيل 

آگهى مى گردد : 
امالك متقاضيان واقع دربخش يك  شهر آمل 

2268– اصلى 
22 فرعــى  خانــم خديجــه رضائى ســرايدار در ششــدانگ يــك قطعه زمين 
با ســاختمان احداثى  بــه مســاحت 189,45 مترمربع . خريدارى مع الواســطه از 

ابوالقاسم بنى بندار .
 امالك متقاضيان واقع دربخش 2  ثبت آمل- دهستان دابو

1 - اصلى ( قريه تمسك )
29 فرعــى  آقاى مرتضى محمدى در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان 
احداثــى بــا كاربرى پارك به مســاحت 287,20 مترمربع . خريدارى بال واســطه از 

على اصغر قلى پور .
29 - اصلى ( قريه جمشيد آباد )

107 فرعى  آقاى ســيد مصطفى جعفرى شــياده و خانم پروانه فاضلى هر يك 
به نســبت سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان احداثى كه 
كاربرى 826 متر مربع صنعتى و الباقى باغى ميباشــد  به مساحت 2875 مترمربع 

. خريدارى مع الواسطه از مسيب مهدوى  .
33 - اصلى ( قريه شاه كتى و عظيم آباد  )

323 فرعــى آقاى رحيــم صالحى در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان 
احداثى به مساحت 215,75 مترمربع خريدارى بالواسطه از رحمان صالحى  

55 - اصلى ( قريه اشكار كال عليا  )
17 فرعــى خانم طاهره فرزاديان در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان 

احداثى به مساحت 685 مترمربع خريدارى بالواسطه از سيدحسن سلطانى  
62 - اصلى ( قريه كچب  عليا  )

530 فرعى  آقاى امير حسين باقرى در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان 
احداثى  به مســاحت 197,11 مترمربع . خريدارى بال واســطه از طاهر رســولى و 

محسن اكبرى  .
106 - اصلى ( قريه كبودكال  )

61 فرعى  آقاى عزت اله اكبر نژاد اســپاهى در ششــدانگ يك قطعه زمين با 
ســاختمان احداثى كه كاربرى 541 متر مربع مســكونى و الباقى باغى ميباشــد كه 
چهل سير مشاع از ششدانگ عرصه وقف ميباشد  به مساحت 1479,18 مترمربع 

. خريدارى بال واسطه از ابراهيم اكبر نژاد .
112 - اصلى ( قريه  رييس آباد  )

49 فرعى  خانم خديجه گازا در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان  احداثى 
كه دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه وقف ميباشد  به مساحت 518,51  مترمربع 

. خريدارى بال واسطه از حبيب اله گازا  . 
50 فرعى  آقاى رضا حســين زاده در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان  
احداثى با كاربرى 175 متر مربع اعيانى و الباقى غير اعيانى كه دو دانگ مشاع از 

ششدانگ عرصه وقف ميباشد  به مساحت 637  مترمربع . واگذارى بال واسطه از 
ارثيه پدرى ( نجما حسين زاده  ) . 

امالك متقاضيان واقع دربخش 3  ثبت آمل- دهستان دشت سر
يك اصلى ( قريه هارون محله)

 7123 فرعــى  از 374 فرعــى از  قطعه 58 – افــرازى  آقاى مرتضى حمزوى 
در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان احداثى به مساحت 139,48 متر مربع 

خريدارى بال واسطه از ابراهيم ابراهيمى  .
7124 فرعــى از 374 فرعــى از قطعــه 89 - افرازى آقــاى  جعفر صفرى در 
ششــدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى به مساحت 208 مترمربع . خريدارى 

مع الواسطه از سكينه الريجانى .
 2- اصلى ( قريه شرمه كتى )

3210فرعى از 25 فرعى آقاى وحيدســليمانى درششــدانگ يك قطعه زمين 
باانبارى احداثى به مساحت121مترمربع خريدارى مع الواسطه ازبنيادعلوى  

3  - اصلى ( قريه پاشا كالى سفلى )
12 فرعى آقاى جابر صالح در ششــدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى به 

مساحت 132,68 مترمربع . خريدارى بال واسطه از سيد حسن طاهرى .
13– اصلى ( قريه بوران و ساالر محله  )

5958 فرعى آقاى الهقلى آريان فردرششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان 
احداثى به مساحت 380,05 مترمربع خريدارى بالواسطه از عباس برسان  

5959 فرعــى آقاى رامين كاردل در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان 
احداثى به مساحت 120,30 مترمربع . خريدارى بال واسطه از يداله كاردل  

5960 فرعــى آقاى على محمد قربانى در ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناى 
تجارى به مساحت 63,40 مترمربع خريدارى بالواسطه از اسماعيل قربانى  

5961 فرعــى  آقــاى على مظفرى در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان 
احداثى با كاربرى زراعى  به مســاحت 199,60 مترمربع . خريدارى بال واســطه از 

رسول فالح زرگران و ساسان همدانى بورانى  .
5962 فرعــى آقــاى احمد معلمى در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان 

احداثى به مساحت 122,04 مترمربع خريدارى بال واسطه از رجبعلى نامجو  
5963 فرعى  آقاى محمد رضا حســين زاده در ششــدانگ يك قطعه زمين با 
ســاختمان احداثى به مســاحت 142 مترمربع . خريدارى بال واســطه از حبيب اله 

رنجبر  .
14– اصلى ( قريه رشه كال و گاوزن كال و اسپياربن  )

3038 فرعى از 413 فرعى  آقاى باقر غالمپور در ششــدانگ يك قطعه زمين 
با ســاختمان احداثى به مســاحت 105,70 متر مربع خريدارى بال واســطه از تقى 

رضايى  . 
19– اصلى ( قريه حالل خور محله  )

420 فرعى  آقاى محمد رضا مظاهرى در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان 
احداثى به مساحت 1001,62 متر مربع  . خريدارى بال واسطه از اسماعيل مظاهرى 

 .
28– اصلى ( قريه فيروزكال  )

628 فرعــى  خانم ربابــه قربانى در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان 
احداثى با كاربرى صنعتى به مســاحت 1355,11 مترمربع . خريدارى مع الواسطه 

از بانو خديجه عليايى  . 
30– اصلى ( قريه كته پشت سفلى  )

3736 فرعى  آقاى احمد محســنى در ششــدانگ يك قطعه زمين با ساختمان 
احداثى به مســاحت 103,59 مترمربع . خريدارى بال واسطه از ريحانه حسين پور 

و على اصغر محسنى  . 
3737 فرعــى  آقاى ياســر اكبريان دهكى در ششــدانگ يك قطعــه زمين با 
ســاختمان احداثــى به مســاحت 67,51 مترمربع . خريدارى بال واســطه از محمود 

رضا اشرف پور  . 
31– اصلى ( قريه پلك عليا )

974 فرعى آقاى اســداله ذبيح نيا در ششــدانگ يك قطعه زمين با ساختمان 
احداثى به مساحت 152,80 مترمربع خريدارى بالواسطه از مجيد اصغريان  

33– اصلى ( قريه بازيار كال )
8928 فرعى  خانم نسترن اسدى فر در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان 
احداثى كه چهل و سه  سير مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف ميباشد به مساحت 

104,72 مترمربع . خريدارى بال واسطه از هاجر حمزه رباطى  .
8929 فرعى  خانم صفورا خيرى  در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان  
احداثى كه چهل و ســه ســير مشاع از ششــدانگ عرصه وقف ميباشد به مساحت 

72,55 مترمربع . خريدارى بال واسطه از مير رحمان هاشمى  .
امالك متقاضيان واقع دربخش 9 ثبت آمل – دهستان ليتكوه

1- اصلى ( قريه بامتى )
110 فرعى  پژوهشــكده تخصصى كشاورزى هيركان آزما فناور در ششدانگ 
يك قطعه زمين با ســاختمان ادارى به مســاحت 2258,75 مترمربع . خريدارى مع 

الواسطه از على اكرم پهلوانى  . 
2- اصلى ( قريه توكران )

158 فرعى  آقاى مرتضى پاشــائى در ششــدانگ يك قطعه زمين با ساختمان 
تجارى احداثى كه يكدانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه وقف اســت  به مســاحت 

79,48 مترمربع . خريدارى بال واسطه از گودرز گودرزى  . 
3- اصلى ( قريه كالك سفلى )

6739 فرعى  آقاى امير على پور در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 106,70 مترمربع . خريدارى بال واسطه از نادر على پور  . 

5- اصلى ( قريه شاه محله )
5107 فرعى خانم سميه طبرى در ششدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى 

به مساحت 258,40 مترمربع خريدارى بالواسطه از شهرام اسماعيل تبار  
5108 فرعى  آقاى محمود مهربان در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان 
احداثى به مساحت 179 مترمربع . خريدارى بال واسطه از محمد رضا عزت پناه  . 
5113 فرعى  آقاى رحمان قلى زاده در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان 

احداثى به مســاحت 112,70 متر مربع . خريدارى بال واســطه از مرتضى شكرى و 
ايرج ازقندى  .

26- اصلى ( قريه وركاده غربى )
478 فرعى  از 5 فرعى آقاى  وحيد عابدينى و خانم ندا منقل ســاز هر يك به 
نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى  با كاربرى 

زراعى به مساحت 224,75 مترمربع . خريدارى بال واسطه از حسن ذكريا پور  .
42- اصلى ( قريه شهربانو محله غربى )

8010 فرعى  از 1327 فرعى آقاى سيد محسن طيبى در ششدانگ يك قطعه 
زمين با انبارى احداثى به مســاحت 264,35 مترمربع . خريدارى مع الواســطه از 

اداره اوقاف و امور خيريه آمل  . 
49- اصلى ( قريه سوته كال )

366 فرعى  آقايان رحمت خزاعى و على خزاعى و امير حســين خزاعى  هر يك 
به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى ( تجارى 
مســكونى )كه يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه وقف ميباشد به مساحت 

1632,34 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از تيمور مهدوى  . 
51- اصلى ( قريه درمه كال عليا  )

774 فرعى  خانم رقيه فرجى در ششــدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى 
به مساحت 210 مترمربع . خريدارى بال واسطه از بهنام ولى زاده  . 

52- اصلى ( قريه درمه كال سفلى  )
4263 فرعــى  از 255 فرعــى آقــاى رضا رزم پوش در ششــدانگ يك قطعه 
زمين با انبارى احداثى كه يك نهم مشاع از كل عرصه وقف عام و يك نهم مشاع از 
كل عرصه وقف خاص اســت به مساحت 159,50 مترمربع . خريدارى مع الواسطه 

از اداره اوقاف و ولى اله نبويان .  
58- اصلى ( قريه سائيج محله   )

552 فرعى خانم سارا مهرى در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان  احداثى 
به مساحت 215,50 مترمربع خريدارى بالواسطه از محمدرضا قلى پور 

59- اصلى ( قريه انجه پل  )
60 فرعــى  آقاى مهدى عابدى زاده نيســتانك در ششــدانگ يك قطعه زمين 
با ســاختمان احداثى با كاربرى باغى كه ده ســير مشــاع از ششــدانگ عرصه وقف 
ميباشــد به مســاحت 297,10  مترمربع . خريدارى بال واســطه از محمد رضا قلى 

پور  .
61 فرعى  آقاى احمد كرمى جورابى در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان 
احداثى با كاربرى باغى كه ده ســير مشــاع از ششــدانگ عرصه وقف ميباشــد به 
مســاحت 200,62  مترمربع . خريدارى بال واســطه از محمد رضا قلى پور و ســيد 

محمد رضا مظلوم  .
62 فرعى  آقاى شــير محمد كريمى در ششــدانگ يك قطعه زمين با ساختمان 
احداثى با كاربرى باغى كه ده ســير مشــاع از ششــدانگ عرصه وقف ميباشــد به 
مســاحت 308,58 مترمربع . خريدارى بال واســطه از ســيد مهدى حســينى و على 

قاسمى .
67- اصلى ( قريه هلومسر  )

243 فرعــى  آقــاى تقى معنوى در ششــدانگ يــك قطعه زمين با ســاختمان 
احداثى كه بيست  سير مشاع از ششدانگ عرصه وقف ميباشد به مساحت 98,92  

مترمربع . خريدارى بال واسطه از سيف اله غالمحسين پور .
70- اصلى ( قريه كاسمده و اسكو محله  )

1616 فرعى  خانم فاطمه خزاعى در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان  
احداثى به مساحت 208 مترمربع . خريدارى بال واسطه از منوچهر يوسف زاده .

72- اصلى ( قريه تليران  )
13 فرعى  خانمها طاهره فرزى و حميده آشتيانى عراقى هر يك به نسبت سه 
دانگ مشــاع از ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى كه سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ عرصه وقف ميباشــد به مســاحت 125,60 مترمربع . خريدارى بال 

واسطه از ميثم على پور .
امالك متقاضيان واقع دربخش 11 ثبت آمل – دهستان هرازپى 

1 - اصلى ( قريه مصيبتان )
695 فرعى  آقاى حســين عبدى اليمســتان در ششــدانگ يك قطعه زمين با 
ســاختمان احداثى  كه ششدانگ عرصه آن وقف ميباشد به مساحت 243,75 متر 

مربع . خريدارى بال واسطه ازفضل اله عبدى اليمستان . 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طريق اين روزنامه محلى / كثير االنتشــار درشــهر ها منتشر و در روستاها 
راى هيــات الصــاق تا در صورتيكه اشــخاص ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض 
داشــته باشند بايد از تاريخ انتشــار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم و رسيد اخذ 
نماينــد . معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتــراض مبادرت به تقديم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومى محل نمايد  و گواهى تقديم دادخواســت به اداره 
ثبــت محــل تحويل دهد كــه در اين صــورت اقدامات ثبت موكول بــه ارائه حكم 
قطعــى دادگاه اســت و در صورتى كه اعتــراض در مهلت قانونــى واصل نگردد يا 
معترض ، گواهى تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت 
مبــادرت به صدور ســند مالكيت مى نمايد و صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نيســت . بديهى اســت برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد 
قسمتى از امالكى كه قبالً اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشده ، واحد ثبتى با راى هيات 
پــس از تنظيم اظهــار نامه حاوى تحديد حدود ، مراتــب را در اولين آگهى نوبتى و 
تحديــد حدود به صــورت همزمان باطالع عموم مى رســاند و نســبت به امالك در 
جريــان ثبت و فاقد ســابقه تحديد حــدود ، واحد ثبتى آگهى تحديــد حدود را به 
صورت اختصاصى منتشــر مى نمايد.تاريخ انتشــار نوبت او:97/4/21 نوبت دوم 

97/5/6.م/الف97/150/2541
سيد محمدحسن روشنائى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك آمل


