
آگهی4 پنج شنبه  اول شهریور 1397  شماره 4822 
آگهى تغييرات شــركت كاركيا ســتاره اميد شــركت با مســئوليت محدود به 

شماره ثبت 58404 و شناسه ملى 14005886928 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/4/27 و نامه شماره 2549 
مورخ 9/5/97 انجمن صنفى شركتهاى حمل و نقل بين المللى خراسان تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : خانم مهناز يارمحمدى ارزه اى به شماره ملى 0749377941 به 
ســمت رئيس هيئت مديره آقاى مهدى رحمانى به شماره ملى 0749540354 
به ســمت نايب رئيس هيئت مديره خانم منصوره جمال شــهرى به شماره ملى 
0945103328 به ســمت مديرعامل و عضو هيئت مديره براى مدت نامحدود 
انتخاب گرديدند . كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادى و ادارى 
شــركت با امضاء مديرعامل و احدى از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت 

معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى مشهد (232570)

آگهى تغييرات شــركت فراز الكترونيك بيناى شــرق شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 60454 و شناسه ملى 

14006501431 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/12/6 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : خانــم فرزانه باران خواه گل خطمى به شــماره ملى 
0945653069 براى باقيمانده مدت تصدى تا تاريخ 1397/10/26 به سمت 
نائب رئيس هيئت مديره انتخاب گرديد . كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
رســمى و بانكى با امضاء آقاى حســن ثبتى به همراه با مهر شركت معتبر خواهد 

بود.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى مشهد (232553)
آگهى هاى نوبتى سه ماهه اول سال 1397- اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان پاوه 

طبــق مــاده 12 قانون ثبت اســناد و امــالك و 59 و 86 آئين نامه قانون مزبور ، اســامى 
اشخاصيكه در سه ماهه اول سال 1397 نسبت به امالك مجهول المالك واقع  در حوزه ثبتى 
اين اداره درخواســت ثبت نموده اند با ذكر شــماره پالك و مشخصات و محل وقوع ملك مورد 

تقاضاى آنها ، جهت اطالع عموم در دو نوبت به شرح آتى آگهى مى گردد:
((امالك واقع در بخش 14 كرمانشاه))

شماره هاى فرعى از يك اصلى پاوه
475 فرعى آقاى آكو مصطفى زاده ششدانگ يك دستگاه ساختمان و حياط وصل به آن 

528 فرعى آقاى عبداله مرادى ششدانگ يك دستگاه ساختمان 
11089 فرعى آقاى ممتاز حاتمى ششــدانگ يك قطعه باغ معرف به هاله كه قبال مقدار 

1/5 دانگ مفروز از پالك 959 فرعى بوده است.
11098 فرعى آقاى نصراله احمدى ششدانگ يك قطعه زمين محصور 
11099 فرعى  آقاى نصراله احمدى ششدانگ يك قطعه زمين محصور 

((شماره هاى فرعى از 7 اصلى دشه)
499 فرعى موقوفه مسجد روستاى دشه با توليت اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان 
پاوه ششــدانگ ســاختمان محل حوضخانه قديمى مردانه و دكاكين كه قبال مقدار ســه دانگ 

مفروز از پالك 98 فرعى بوده است.
500 فرعى موقوفه مسجد روستاى دشه با توليت اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان 
پاوه ششــدانگ محل سالن اجتماعات و حياط وصل به آن كه قبال سه دانگ مفروز از پالك 98 

فرعى بوده است.
((امالك واقع در بخش 15 كرمانشاه))

شماره هاى فرعى از 8 اصلى نوسود
850 فرعى آقاى محمد نجيب ويسى ششدانگ يك قطعه زمين محصور

((شماره هاى فرعى از 9 اصلى هجيج))
498 فرعى آقاى مادح احمدى ششدانگ يك قطعه زمين محصور 

((شماره هاى فرعى از 11 اصلى نودشه))
2006 فرعى آقاى سهيل كريمى ششدانگ يكدستگاه ساختمان

3056 فرعى آقاى محمد حسين موءمنى ششدانگ يكدستگاه ساختمان كه قبال 5 شعير 
مفروز از پالك 569 فرعى بوده است.

3058 فرعى خانم محبوبه شــبرند ششــدانگ يك قطعه زمين محصور كه قبال مقدار 3 
شعيد مفروز از پالك 612 فرعى بوده است. 

لذا مســتنداً به ماده 16 قانون بدوالذكر اشخاصى كه به درخواست ثبت هاى مندرج در 
اين آگهى اعتراض دارند مى توانند اعتراض خود را از تاريخ انتشــار اولين نوبت آگهى ظرف 
مدت 90 روز به اين اداره تســليم نموده و رســيد دريافت نمايند و همچنين مستنداً به ماده 
86 آئين نامه قانون مذبور معترض بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع 
ثبتى دادخواست مربوطه را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند در غير اينصورت متقاضى 
ثبــت مــى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم طرح دعوى را دريافت و به اين اداره 
تسليم نمايند تا عمليات ثبتى با رعايت مقررات جارى ادامه يابد و نيز به استناد ماده 17 قانون 
ثبت چنانچه بين متقاضيان ثبت و به ديگران دعوايى در محاكم صالحه مطرح باشد الزم است 
گواهى جريان دعوى توسط معترض از محكمه رسيدگى كننده اخذ و به اين اداره تسليم گردد 
و در غير اين صورت حق آنان ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول:1397/5/1- تاريخ 

انتشار نوبت دوم:1397/6/1
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان پاوه – غفورى

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760324009001879-1397/4/20 هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
بوشــهر تصرفــات مالكانه و بالمعــارض متقاضى آقاى بهمن يــزدان پناه فرزند على بشــماره 
شناســنامه 614 صادره از كهگيلويه به شــمراه ملى 5509895152 در ششدانگ يك باب 
ســاختمان به مســاحت 140 مترمربع پالك 39 فرعى از 3387 اصلى مفروز و مجزى شده از 
3387 پالك اصلى واقع در بخش  دو بوشــهر خريدارى از غالمحســين رســتمى تنگكى مالك 
رسمى گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيــت صادر خواهد شــد. م الف/714- تاريخ انتشــار نوبــت اول: 1397/5/16- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 1397/5/31 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى اصالحى شــماره 13976030105800104 مورخ 1397/4/12 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد شــادالوئى 
فرزند خداداد بشماره شناســنامه 9 كدملى 0439789230 صادره از دماوند در ششدانگ 
يك قطعه باغ به مساحت 33497/85 مترمربع پالك 1983 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 
703 فرعى از 92 اصلى واقع در قريه جابان خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از مالكيت رسمى 
آقاى حســين نكوكار احدى از ورثه جواد نكوكار محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم 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 شد. م 

الف/5360– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/15 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/1
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139660322003002236 مورخه 1396/12/8 هيات اول / دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عارف جمشيد زهى 
فرزند صدا بشــماره شناسنامه 1345 صادره از خاش در يك باب خانه به مساحت 228/60 
مترمربع قسمتى از پالك 674 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى خليل آباد بخش 4 بلوچستان شهر 
خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد كاظم جعفرى هرفته محرز گرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 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. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

1397/6/1- م الف/318
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000506 مورخه 1397/2/27 هيات اول / دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحــد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فريبا هاشــمزهى 
فرزند قادر بشماره شناسنامه 21 صادره از در يك باب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى 
از پالك 1942 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى جماآرامش خيابان ســرباز بخش 4 بلوچســتان 
شــهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى جما آرامش محرز گرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به 
صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 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 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. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

1397/6/1- م الف/313
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

(آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1397 اداره ثبت اسناد و امالك سقز) 
به موجب ماده 59 آيين نامه قانون ثبت امالكى كه در سه ماهه اول سال 1397 در حوزه 

ثبتى اين اداره درخواست ثبت گرديده به شرح ذيل جهت اطالع عموم آگهى مى گردد: 
1.شــهردارى ســقز ششدانگ يك قطعه زمين شــارع متروكه تحت پالك 2220 – اصلى 
واقع در بخش يك سقز به مساحت 16/02 متر مربع ادغام در ششدانگ 13 فرعى از 1771 

– اصلى بخش يك سقز 
2.موقوفه خديجه خاتون و ســلطان به توليت اداره اوقاف و امور خيريه ســقز ششدانگ 
يك قطعه زمين پالك 3 فرعى از 46- اصلى واقع در بخش 2 سقز قريه على آباد به مساحت 

558340/69 متر مربع 
برابر مواد 16 و 17 قانون ثبت كسانى كه نسبت به امالك فوق اعتراض دارند ميتوانند 
اعتراض خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى ظرف مدت 90 روز به ثبت محل تسليم 
نمايند و چنانچه بين تقاضا كنندگان و اشــخاص ثالث قبال دعوايى در دادگســترى اقامه شده 
باشد گواهى طرح دعوى را از مرجع قضايى اخذ به اين اداره تسليم نمايد و اال حق آنان ساقط 
خواهد شــد . ضمنا متذكر ميگردد مطابق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترضين ميبايستى 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره ، با مراجعه به مرجع ذيصالح قضايى 
نســبت به تقديم دادخواســت اعتراض به ثبت اقدام و گواهى عدم طــرح دعوى اعتراض از 
ناحيه معترض ، تقاضاى ادامه عمليات ثبتى را نموده و اداره ثبت نيز بدون توجه به اعتراض ، 
عمليات ثبتى را برابر مقررات ادامه خواهد داد اين آگهى در دو نوبت به فاصله سى روز يكبار 
منتشــر و اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقى از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى به مدت 

30 روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/5/1

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/6/1
م/الف: 787

 سيد اميد زمانى – رئيس ثبت سقز

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1397
در اجــراى مــاده 12 قانون ثبت و مادتين 59 و 64 آئيــن نامه قانون ثبت ، امالكى كه 
در ســه ماهه فروردين ، ارديبهشــت ، خرداد ، واقع در بخش يك بلوچستان شهر زاهدان 
از طرف اشــخاص و دولت قبول ثبت شــده است و تاكنون آگهى هاى نوبتى منتشرنشده و 
همچنين امالكى كه مى بايســت تجديد آگهى گردد با ذكر پالك ،نام،نام خانوادگى متقاضى ، 

نوع ، مساحت و محل وقوع ملك به شرح ذيل آگهى مى گردد.
2858-اصلى جهان بخش باستان فرزند غالمحسين ششدانگ عرصه يكباب منزل به 

مساحت 199/95 مترمربع كوچه منشعبه از خيابان سعدى 
3367/47-اصلى خدارحم ريگى فرزند عبدالرحمن ششدانگ اعيان يكباب منزل به 

مساحت 300 مترمربع جام جم-جام جم 62
4788-اصلى شــهناز شــه بخش فرزند شــكر ششــدانگ يكباب منزل به مســاحت 

231/60 مترمربع  خرمشهر 14 منشعبه ازخيابان خرمشهر
4820/23-اصلى مريم ريگى فرزند حسن ششدانگ عرصه يكباب مغازه به مساحت 

14/28 مترمربع  بازارچه ثعلب مغازه سوم منشعبه از خيابان حسين بر
5025-اصلــى محمد محمــدى فرزند محمدكلوخ ششــدانگ عرصه يكبــاب منزل به 

مساحت 198/80 مترمربع مهر10  
5224/18-اصلى فاطمه پاالش فرزند محمد ششــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 
35/80 مترمربع كه با پالك 14فرعى از اصلى مذكور بصورت يكباب منزل درآمده اســت 

خيابان مصطفى خمينى غربى –مصطفى خمينى غربى4
9730-اصلى يوســف ريگــى كوته فرزند نادر ششــدانگ يكباب منزل به مســاحت 

121/14 مترمربع خيابان قدس- قدس 18
14539/1-اصلــى غالم ســخى ريگى فرزند خداداد ششــدانگ يــك قطعه زمين به 
مساحت 60/22 مترمربع كه با پالك اصلى مذكور بصورت يكباب منزل درآمده است كوچه 

منشعبه از16مترى فرخى
17198-اصلى فيض محمد الهامى فرزند نيك محمد ششدانگ يكباب منزل   

به مساحت 179/05 مترمربع خيابان مدنى كوچه منشعبه ازمدنى24
18768/1-اصلى سيده سميرا باقرى فرزند سيدعلى ششدانگ يك قطعه زمين به 
مســاحت 23/44 مترمربع كه با پالك اصلى به صورت يكباب منزل درآمده اســت  خيابان 

فردوسى
20089-اصلى رضا ســاالرى نســب فرزند على ششــدانگ يكباب منزل به مساحت 

217/54 مترمربع  مسيل ابوذر 
24168/12-اصلى نجيم شــه بخش فرزند شــاه بيك ششــدانگ يــك قطعه زمين 

مزروعى به مساحت 84391 مترمربع منزل آب روستاى نجيم آباد 
26637-اصلى عباســعلى شهريارى مقدم فرزند حسين ششــدانگ يكباب منزل به 

مساحت252/50 مترمربع حاشيه بلوار معلم 
27331-اصلى عيسى شه بخش فرزند حبيب اله ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه 

زمين درحال ساختمان به مساحت 45 مترمربع نبش كوچه وخيابان نبوت 6 
27337/2-اصلى فاطمه گرگى فرزند عيسى ششدانگ يكباب منزل به مساحت 144 

مترمربع بلوار شهيد فاضلى بلوار سعادت12
27713-اصلى خان محمد چمى فرزند الل محمد ششــدانگ يكباب منزل به مساحت 

234/15 مترمربع خيابان 10 مترى منشعبه از كمربندى فرودگاه
29860-اصلى عليرضا ناصح فرزند يعقوب ششــدانگ يك قطعه زمين به مســاحت 
68/75 مترمربــع كه با پالك 35151-اصلى بصورت يكقطعه زمين  درآمده اســت  معلم 

16
31783-اصلى نور بى بى آرشامى فرزند الل محمد ششدانگ يكباب منزل به مساحت 

73/81 مترمربع  كوچه 6مترى و12 مترى منشعبه از بلوار رسالت 
33195-اصلــى خديجــه براهوئــى فرزند نبى ششــدانگ يكباب منزل به مســاحت 

113/31 مترمربع  رسالت 22 ميالن يك 
33250-اصلى عبدالشكورپاســيار فرزند رحمت ششدانگ يكباب منزل به مساحت 
157/62 مترمربع  خيابان مكران-مكران 22 ميالن دوم سمت چپ انتهاى كوچه بن بست

34242-داود جهان تيغ فرزند حسن ششدانگ يكباب منزل به مساحت 141 مترمربع 
خيابان رسالت-رسالت 34

35255-اصلى مهراله پاره كار براهوئى فرزند على خان ششدانگ يك قطعه زمين به 
مســاحت 37/68 مترمربع كه با پالك 31589-اصلى بصورت يكباب منزل درآمده اســت 

كوچه بن بست منشعبه از بلواررسالت 
35344-اصلــى زهــره داودى فرزنــد محمــد ششــدانگ يكباب منزل به مســاحت 

54/88مترمربع  خيابان مهر-مهر 16
35350-اصلى ناهيد غفارى نژاد فرزند على ششــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 
5/03 مترمربع كه با پالك 13519-اصلى بصورت يكباب منزل درآمده اســت رسالت 76 

منشعبه از بلوار رسالت 
35380-اصلــى زبيده خرم فرزند حســين ششــدانگ يك قطعه زمين به مســاحت 
58/73 مترمربــع كه با پالك 1796/4-اصلى بصورت يكباب منزل درآمده اســت خيابان 

سعدى حدفاصل سعدى 30 و 32
35389-اصلى جا ن بى بى طاهرى فرزند محمد حســن ششدانگ يك قطعه زمين به 
مساحت 2/61 مترمربع كه باپالك 1658-اصلى بصورت يكباب منزل درآمده است كوچه 

منشعبه از خيابان امام خمينى(ره)
35398-اصلــى مهرناز مزارى ناروئى فرزند نورمحمد ششــدانگ يك قطعه زمين به 
مســاحت  5/98 مترمربع كه با پالكهاى 27756-اصلــى و35400-اصلى بصورت يكباب 

منزل درآمده است  بلوارشهيد مزارى 
35400- اصلــى مهرناز مزارى ناروئى فرزند نورمحمد ششــدانگ يك قطعه زمين به 
مســاحت  1/38 مترمربع كه با پالكهاى 27756-اصلــى و35398-اصلى بصورت يكباب 

منزل درآمده است  بلوارشهيد مزارى
35402-اصلى احمد ســلمانى فرزند محمدعلى ششدانگ يكقطعه زمين به مساحت 
29/34 مترمربــع كــه با پالك 5632-اصلى بصــورت يكباب منزل درآمده اســت خيابان 

مولوى-مولوى 36
35403-اصلى فاطمه قلجه ء فرزند محمد انور ششــدانگ يكباب منزل به مســاحت 

141/55 مترمربع ياسر 13
35405-اصلى موســى راشــكى قلعه نو فرزند رستم ششــدانگ يك قطعه زمين به 
مســاحت 133/99 مترمربع كه با پالك 4789-اصلى به صورت يكباب منزل درآمد است  

امام خمينى 10 منشعبه ازخيابان امام خمينى 
35406-اصلى  مسجد امام حسن (ع) با نمايندگى اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان 
زاهدان اعيان ششــدانگ يكباب مسجد امام حســن(ع) بمساحت 961/56مترمربع  بلوار 

رسالت ميدان امام كوچه بذر2
35407-اصلى عبدالحميد گمشادزهى فرزند چاكر ششدانگ يكباب منزل به مساحت 

136/39مترمربع خيابان مكران 11
35411-اصلى حميد رضا طاهرى پارســا فرزند عيسى ششدانگ يك قطعه زمين به 
مســاحت 20/95 مترمربع كه با پالكهاى 10712-اصلى و35412-اصلى بصورت يكباب 

منزل درآمده است نبش سيستان 23
35412-اصلى حميد رضا طاهرى پارســا فرزند عيسى ششدانگ يك قطعه زمين به 
مســاحت 75/06 مترمربع كه با پالكهاى 10712-اصلى و35411-اصلى بصورت يكباب 

منزل درآمده است نبش سيستان 23 
35413-اصلى محمود ريكى فرزند محمدحسن ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 
12/50 مترمربع كه با پالك 5020/4-اصلى بصورت يكدربند مغازه درآمده است  خيابان 

جامى 
35414-اصلــى آمنه بديع حاتمى فرزند عبدل ششــدانگ يكباب منزل به مســاحت 

298/80 مترمربع  رسالت 21 كوچه شهيد عسكرى
35420-اصلى احمدعلى رخشانى فر فرزند حاجى ششدانگ يكقطعه زمين به مساحت 
35/29 مترمربــع كه با پــالك 4048/3-اصلى بصورت يكباب منزل درآمده اســت بلوار 

ميرحسينى –نبش ميرحسينى يك
 35421-اصلى عباســعلى خسروشــاهى فرزنــد محمدعلى و غالم نبى ســرگل زائى 
فرزند محمدعلى هركدام سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 17/85 
مترمربع كه با پالك 7953-اصلى بصورت يكباب منزل درآمده است كوچه عنصرى منشعبه 

ازخيابان آل احمد 
35422-اصلى رابيه براهوئى فرزند خان محمد ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 
17/90 مترمربــع كــه با پــالك 22225-اصلى بصورت يكباب منزل درآمده اســت كوچه 

منشعبه ازخيابان مصطفى خمينى 
35424-اصلى عصمت اميدى نيا فرزند عباس ششــدانگ يكباب منزل به مســاحت 

180 مترمربع بلوار ميرحسينى بين مالك اشتر و سيد قطب 
35426-اصلــى شــهناز كهرازه ء چاه تميــن فرزند بهارى ششــدانگ يكباب منزل به 

مساحت 106/36مترمربع  خيابان مولوى حسين بر 
35427-اصلى ابراهيم ده مرده ئى فرزند عباســعلى ششــدانگ يكقطعه زمين كه با 
پالك 4905-اصلى تشــكيل يكباب منزل را ميدهد به مســاحت 18/81 مترمربع خيابان 

مدرس 23
35428-اصلــى عبدالنبى سياســر فرزند عبدالكريم ششــدانگ يك قطعه زمين به 
مســاحت 5/08 مترمربع كه بــا پالك 18893-اصلى بصورت يكباب منزل درآمده اســت 

خيابان حافظ كوچه حافظ40بن بست اول سمت چپ
35430-اصلى شمس الدين گرگيچ فرزند عبداله ششدانگ يك قطعه زمين محصور 

به مساحت 87/18 مترمربع خيابان 20 مترى منشعبه از 20 مترى فرودگاه 
35434-اصلى محمود ميرشــكار فرزند غالم ششــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 
13/39 مترمربــع كــه با پالك 6807-اصلى بصــورت يكباب منزل درآمده اســت خيابان 

پهلوانى-پهلوانى 18كوچه شهيد ناصر شهركى
35435-اصلى غالمرضا مالكى فرزند محمد ششــدانگ يك قطعه زمين به مســاحت 
10/20 مترمربــع كه با پالك 5664/5-اصلى بصورت يكباب منزل درآمده اســت خيابان 

ميرزاى شيرازى 
35436-اصلى عبدالحميد زارازائى فرزند حاجى ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 
3/70 مترمربع كه با پالك 9086-اصلى بصورت يكباب منزل درآمده است كوچه منشعبه 

ازبلوارشهيدمزارى- مزارى42
35437-اصلى محمد كيخا فرزند خدابخش ششــدانگ يك قطعه زمين به مســاحت 
55/50 مترمربع كه باپالك 6447-اصلى بصورت يكباب منزل درآمده است  خيابان مهتاب 

حدفاصل خيابانهاى مصطفى خمينى و امام خمينى 
35438-اصلــى نجيب اله ايوبى فرزند محمد امين ششــدانگ يك قطعه زمين كه با 
پــالك 21195-اصلى بصورت يكباب منزل درآمده اســت به مســاحت 29/56 مترمربع 

خيابان جام جم-جام جم 28
35439-اصلى حســن خواجه گلســتانه فرزند غالمرضا ششدانگ يك قطعه زمين به 
مســاحت 22/62 مترمربع كه با پالك 9516/1-اصلى بصورت يكباب منزل درآمده است 

خيابان غدير يك
35440-اصلــى زينب باغانى فرزند منوچهر ششــدانگ يك قطعه زمين به مســاحت 
24/78 مترمربع كه با پالك 21727/2-اصلى بصورت يكباب منزل درآمده است خيابان 

خرمشهر بلوار كوثر نبش كوثر يك  
                                                     اصالحى

3367/29-اصلى على حسينى فرزند حاجى ششدانگ اعيان يكباب منزل به مساحت 
300مترمربع واقع در زاهدان جام جم 62  منشعبه از جام جم كه درآگهى قبلى اشتباها نوع 

ملك ششدانگ يكباب منزل قيد گرديده است 
6273-اصلى نورعلى رخشانى فرزند نيك محمد ششدانگ اعيان يكباب منزل كوچه 
اطلس منشــعبه از خيابان فرخى كه در آگهى قبلى اشــتباها پالك ثبتى 6197-اصلى قيد 

گرديده  است 
21890-اصلى مكــه دريانوش براهوئى فرزند يارمحمد ششــدانگ يكباب منزل به 
مســاحت 81/45 مترمربع واقع در كوچه 10 مترى منشعبه از خيابان هيرمند كه درآگهى 

قبلى اشتباها نام مالك ملكه قيد گرديده است 
لذا هركس نسبت به امالك مندرج در آگهى اعتراض داشته باشد و يا نسبت به امالك 
فوق بين او و متقاضى ثبت اقامه دعوى شده است ودر جريان رسيدگى مى باشد اعتراض 
خود يا گواهى مشعر بر طرح جريان در دادگاه را برابر مادتين 16 و 17 قانون ثبت از اولين 
روز انتشار آگهى نسبت به امالك جارى به مدت 90 روز و امالك اصالحى بمدت 30 روز به 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان تسليم و رسيد دريافت نمايند ضمناً به موجب 
تبصــره 2 مــاده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى جارى معترضى ثبتى مصوب ســال 
1373 و ماده 86 آئين نامه اصالحى قانون ثبت اعتراض بايد كتبى به تقاضاى ثبت و تحديد 
حــدود موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت مى بايد توســط معترض بــه مدت يكماه از تاريخ 
قيد اعتراض به مرجع ثبتى با تقديم دادخواســتى به مرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد 
و گواهى الزم را نيز از دادگاه اخذ و به اداره ثبت اســناد و امالك زاهدان تســليم و رسيد 
دريافت دارند واال حق آنها ساقط خواهد شد تحديد حدود امالك فوق برابر ماده 14 قانون 
ثبت بعمل خواهد آمد و كســانى كه نســبت به حدود و حقوق ارتفاقى آنها اعتراض داشته 
باشند برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تحديد حدود به مدت سى روز بشرح فوق پذيرفته 

خواهد شد اين آگهى به فاصله 30 روز در دو نوبت چاپ و منتشر مى شود.
تاريخ انتشار نوبت اول :دوشنبه   1397/05/01
تاريخ انتشار نوبت اول : پنجشنبه 1397/06/01

شناسه:1306069
حسينعلى ماليى- رئيس ثبت اسناد ومالك شهرستان زاهدان

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

برابر راى شماره 139760322003000604 مورخه 1397/3/8 هيات اول / دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قادربخش كردى 
تمين فرزند شهرسان بشماره شناسنامه 221 صادره از زاهدان در يك باب خانه به مساحت 
461 مترمربع قسمتى از پالك 142- اصلى قطعه 1 واقع در بخش 4 بلوچستان شهر خاش 
خريدارى از مالك رســمى آقاى محمد حســين طاهرى ابرندآبادى محرز گرديده اســت لذا 
بــه منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/308
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 139760322003000701 مورخه 1397/4/2 هيات اول / دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحــد ثبتــى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حميد شــه 
نوازى فرزند بلوچ بشــماره شناســنامه 1745 صادره از خاش در يك باب خانه به مساحت 
183/87 مترمربع قســمتى از پالك 695 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن حبش كوچه 
منشعبه از خيابان قدس بخش 2 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى رسول 
باشام آزادى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 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: چهار 

شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/306
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابــر راى شــماره 139760322003000869 مورخــه 1397/4/20 هيات اول 
/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد 
امين دوســتى فرزند شــه نور بشــماره شناســنامه 655 صادره از خاش در يك باب خانه 
به مســاحت 242/47 مترمربــع پالك 1 فرعى از 266- اصلى قطعــه 1 واقع در كوچه بن 
بست منشعبه از كوچه آشتى كنان منشعبه از خيابان رودكى بخش 4 بلوچستان شهر خاش 
خريدارى از مالك رسمى آقاى رضا ريگى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو مــاه اعتــراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مــدت 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: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

1397/6/1- م الف/250
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 139760322003000733 مورخه 1397/4/4 هيات اول / دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالواحد كردى 
تمندانى فرزند شكراله بشماره شناسنامه 441 صادره از خاش در يك باب خانه به مساحت 
285 مترمربع قســمتى از پالك 1942- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى جما آرامش بخش 
4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى جما آرامش محرز گرديده است لذا 
بــه منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/257
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 139760322003000734 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/ خانم عبدالواحد كردى تمندانى فرزند 
شكراله بشماره شناسنامه 441 صادره از خاش در يك باب خانه به مساحت 270 مترمربع 
قسمتى از پالك 1942- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى جما آرامش بخش 4 بلوچستان شهر 
خــاش خريدارى از مالك رســمى آقاى جما آرامش محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 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: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

1397/6/1- م الف/258
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابــر راى شــماره 139760322003000841 مورخــه 1397/4/16 هيات اول 
/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد 
اســالم ريگى فرزند جمعه بشماره شناســنامه 3710043581 صادره از خاش در يك باب 
خانه به مساحت 371 مترمربع قسمتى از پالك 688- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى نجف 
آباد كوچه منشــعبه از جاده  آســفالته به طرف عباس آباد بخش 4 بلوچســتان شــهر خاش 
خريدارى از مالك رســمى آقــاى خداداد كهرازهى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 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: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

1397/6/1- م الف/255
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابــر راى شــماره 139760322003000800 مورخــه 1397/4/12 هيات اول 
/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حامد 
شــهنوازى نظرى فرزند امام بخش بشماره شناســنامه 3710073723 صادره از خاش در 
يك باب خانه به مساحت 127/35 مترمربع قسمتى از پالك 695- اصلى قطعه 1 واقع در 
اراضى كهن حبش كوچه منشــعبه از خيابان جانباز بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى 
از مالك رســمى آقاى مصطفى يار احمد زهى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند 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 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: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

1397/6/1- م الف/230
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 139760322003000713 مورخه 1397/4/3 هيات اول / دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم  مهديم كرد فرزند 
حســين بشــماره شناســنامه 3107 صادره از خاش در يك باب خانه به مساحت 284/48 
مترمربــع قســمتى از پالك 1942 اصلى قطعــه 1 واقع در اراضى جمــا آرامش خيابان 12 
مترى منشــعبه از بلوار مسعود هاشمزهى بخش 4 بلوچســتان شهرستان خاش خريدارى 
از مالك رســمى آقاى جما آرامش محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. م 
الف/240-  تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

پنجشنبه 1397/6/1- 
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 13976032003000633 مورخه 1397/3/19 هيات اول / دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مسلم رستمى 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 4186 صادره از خاش در يك باب خانه به مساحت 317/88 
مترمربع پالك 2866- اصلى قطعه 1 واقع در حاشــيه خيابان بهشتى بعد از خيابان آزادى 
بخش 45 بلوچســتان شهرستان خاش خريدارى از مالك رســمى آقاى احمد رستمى محرز 
گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ 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 تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به 
مراجــع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 

1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/242
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابــر راى شــماره 139760322003000817 مورخــه 1397/4/14 هيات اول 
/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد 
انور كردى كوشــه فرزند كينگى بشماره شناســنامه 8 صادره از نوك آباد در يك باب مغازه 
به مســاحت 19/70 مترمربع قســمتى از پالك 317 فرعــى از 683- اصلى قطعه 1 واقع 
در اراضى اســماعيل آباد حاشــيه خيابان امام خمينى بخش 4 بلوچســتان شهرستان خاش 
خريدارى از مالك رســمى آقاى باران مير بلوچزهى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 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: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

1397/6/1- م الف/241
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شــماره 139760322003000863 مورخــه 1397/4/19 هيات اول / دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ناصر داد كريمى فرزند 
محمد نور بشماره شناسنامه 3611227315 در يك باب خانه به مساحت 310 مترمربع قسمتى 
از پالك 683- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى اسماعيل آباد كوچه منشعبه از خيابان دانش بخش 
4 بلوچســتان شهر خاش خريدارى از مالك رســمى آقاى خداداد كردى كوشه احد از ورثه آقاى 
خدابخش كردى كوشه  محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد 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: چهار شنبه 1397/5/17- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/246
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابــر راى شــماره 139760322003000608 مورخه 1397/4/8 هيــات اول / دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اسماعيل يعقوبى فيض آباد 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 4 صادره از اسديه در يك باب خانه به مساحت 220 مترمربع 
پالك 1534 فرعى از 674- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى خليل آباد كوچه 8 مترى منشعبه از 
خيابان 12 مترى بن بســت منشعبه از خيابان آزادى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از 
مالك رسمى آقاى عباس درون پرور محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار 

شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/247
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شــماره 139760322003000865 مورخــه 1397/4/19 هيات اول / دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در 
واحــد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خدارحم ترشــابى 
فرزند محمد سليم بشماره شناسنامه 485 صادره از خاش در يك باب خانه به مساحت 205/10 
مترمربع پالك 4266- اصلى قطعه 1 واقع در كوچه مدنى منشــعبه از خيابان ســرباز بخش 4 
بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى سيد محمد جوادى ثالث محرز گرديده است 
لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 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 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 
شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: چهار شــنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

1397/6/1- م الف/251
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شــماره 139760322003000804 مورخــه 1397/4/12 هيات اول / دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسين عمر زهى فرزند 
قلندر بشماره شناسنامه 349 صادره از خاش در يك باب خانه به مساحت 676 مترمربع قسمتى 
از پــالك 697- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى حيدرآباد بخش 4 بلوچســتان شهرســتان خاش 
خريدارى از مالك رسمى آقاى عباس پركند محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار 

شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- م الف/252
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابــر راى شــماره 139760322003000716 مورخه 1397/4/3 هيــات اول / دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمد براهوئى فرزند 
ولى محمد بشماره شناسنامه 3660455512 صادره از زابل در يك باب خانه به مساحت 198 
مترمربع قســمتى از پالك 1942- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى جما آرامش كوچه منشعبه از 
خيابان امام خمينى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى جما آرامش محرز 
گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
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 سند مالكيت 
صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

پنجشنبه 1397/6/1- م الف/256
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

ابالغ اجرائيه  به شماره كالسه200/1-96  
مشخصات محكوم له : بانك مهر اقتصاد به نمايندگى مريم حسينى به نشانى : پاكدشت باالتر 
از ميدان ساعت بانك مهر اقتصاد  محكوم عليه : 1-امير زاهدى نژاد2-ابوذر حاجى حسينى به 
نشــانى مجهول المكان   به موجب دادنامه شــماره   981  مورخ  96/8/1   شوراى حل و اختالف 

پاكدشت  حوزه اول كه وفق دادنامه شماره ... شعبه ....دادگاه....قطعيت حاصل كرده است.
محكوم عليها محكوم گرديده اند متضامنا به پرداخت هفت ميليون تومان بابت يك فقره چك 
ومبلغ 1/050/000 هزار ريال بابت خســارت دادرسى به انضمام كليه خسارت تاخير تاديه با 
رعايت تغيير شاخص بانك مركزى از تاريخ سر رسيد چك 96/1/26 لغايت اجراى حكم در حق 

محكوم له.پرداخت 350/000 هزار تومان نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت.
قاضى مجتمع شوراى حل اختالف پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شــماره بايگانــى:970373    خواهان: زينب امينى دادخواســتى بــه طرفيت خواندگان /

خوانده: محمد تيمورى  به خواسته  طالق  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان پاكدشت نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع 
به كالسه  970373 ثبت گرديده است كه وقت رسيدگى آن   1397/7/7ساعت: 8:30 تعيين 
شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين 
دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم  
شــماره بايگانى: 970671    خواهان:خانم جليله على نــژاد رنجكش به طرفيت خواندگان 
/خوانده : ســيده معصومه حسن پور دهكائى-سيد مصطفى حســن پور دهكائى-الهام عباسى 
بروجردى-الهــه عباســى بروجردى-سيداشــرف حســن پور دهكائى-ســيد رفيع حســن پور 
دهكائى-سيده صغرى حسن پوردهكائى-مريم قاضى زاهدى-سيدمحسن حسن پوردهكائى-
سيدكيا حســن پور دهكائى-ســميه عباســى بروجردى-محمود پاك طينت-سيده آسيه حسن 
پوردهكائى-ســيده فاطمه حســن پوردهكائى-ســيد عيســى حســن پور دهكائى-ليال عباسى 
بروجردى-زيور نوروزى لشكامى-سيد موسى حسن پور دهكائى-سيد ضياء حسن پور دهكائى 
به خواســته الزام به تنظيم ســند رســمى ملك مطرح كه به اين ارجاع وبه شماره پرونده كالسه 
9709980022300504 شــعبه اول دادگاه عمومــى بخــش خاوران ثبت كه وقت رســيدگى 
آن1397/7/3  وســاعت : 12:00تعيين شــده اســت به علــت مجهول المكان بــودن خوانده 
ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور 
مدنى ودســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشود تا خوانده 
پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
مديردفتر شعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران-فرخ

مزايده
بموجــب پرونــده كالســه 961281 اجراى مدنى شــعبه6دادگاه حقوقى ســبزوار محكوم 
عليه قاســم فاضلى فرزند على اكبر محكوم اســت بپرداخت210تن قيــر ازنوع60-70 بمبلغ 
حدودا450/000/000تومــان كــه مبلــغ دقيــق آن درزمــان مزايده محاســبه خواهد گرديد 
وپرداخت خســارت دادرســى در حق محكوم له شركت مهندسى دلتاگســتر شرق بامديرعاملى 
عبــاس عظيمى ومبلغ5درصــد بابت حق االجرا در حــق دولت.باتوجه به اينكــه نامبرده تاكنون 
نســبت بپرداخت بدهى خود اقدامى ننموده اســت ازناحيه محكوم له ششــدانگ شماره پالك 
ثبتى115فرعى از28اصلى بخش3ســبزوار واقع در ســبزوار-جاده قديم كسكن-ضلع شمال 
جــاده بنام قاســم فاضلى معرفى كــه از طريق دايره اجراتوقيف گرديده اســت پــس از ارجاع 
امر بهكارشناســى بشــرح ذيل ارزيابى گرديد. ششــدانگ پــالك ثبتى115فرعــى از28اصلى 
بخش3سبزواركه داراى عرصه34900مترمربع كه درحال حاضرتاسيسات آسفالت داخل زمين 
نصب ميباشد ودرحدود48مترمربع ساخته شده ميباشــدوداراى برق3فاز يك امتيازو آب يك 
امتياز آب نصب ميباشد كه باتوجه به معاينه محل ومتراژو ابعاد عرصه و كاربرى وقدمت وكيفيت 
بنا ارزش ششدانگ برابربا428/450/000تومان تعيين و تقديم ميگردد.مقررگرديد مزايده 
در روزدوشــنبه مورخ 97/6/12 ســاعت12صبح از طريق مزايده حضــورى و با حضور نماينده 
دادســتان محترم عمومى و انقالب شهرســتان ســبزوار در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى 
به فروش برســد. مزايده از قيمت كارشناســى شروع و به كسانى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد 
نمايند واگذار خواهد شــد. طالبين به خريد مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اين 
اجرا مراجعه تا ترتيب بازديدشان از ملك مذكور داده شود. قابل ذكر اينكه مبلغ ده درصد مبلغ 
پيشــنهادى نقداً و فى المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد شــد. تحويل و تنظيم سند تابع 

مقررات جارى مى باشد.
شم آبادى- دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى سبزوار

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوسيله به آقاى مهدى على آبادى فرزند موسى الرضا فعال مجهول المكان ابالغ مى شود 
كه آقاى سيد محمد رضوى رحمانى دادخواستى به خواسته مطاالبه وجه به طرفيت شما به شعبه 
10شــوراى حل اختالف ســبزوار ارائه و به كالســه 10/97/371ثبت و براى تاريخ دو شــنبه 
1397/7/2 ساعت 16:30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است. لذا به استناد ماده 73 ق-آ-

د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گردد شما مى توانيد قبل از رسيدگى 
به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 10 شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع سبزوار به نشانى 
چهارراه دادگســترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر جهت رســيدگى در شــورا حاضر شــويد. در صورت عدم حضور، غياباً 

رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه10شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

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

برابــر راى شــماره 139760322003000731 مورخه 1397/4/3 هيــات اول / دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در 
واحــد ثبتى حوزه ثبت ملك خــاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقــاى قادر بخش كردى 
ثمين فرزند شهرســان بشماره شناســنامه 221 صادره از زاهدان در يك باب خانه به مساحت 
296/70 مترمربع قسمتى از پالك 143- اصلى قطعه 1 واقع در كوچه منشعبه از خيابان مراد 
ريگــى خريدارى از مالك رســمى خانم كبرى مير جليلى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به 
صدور ســند 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ 
انتشار نوبت اول: چهار شنبه 1397/5/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/6/1- 
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