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آگهى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

در اجراى آراى صادره هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، ذيال اسامى افرادى كه با ارائه قولنامه و مدارك 
و مستندات الزم به دبيرخانه هيات مذكور و مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
ســقز تقاضاى ثبت و صدور سند مالكيت مورد تقاضاى ابتياعى و متصرفى خود 
را نموده اند ، مســتندا بــه ماده 3 قانون فوق مراتــب در دو نوبت و به فاصله 
15 روز آگهــى مى شــود ، چنانچه از تاريخ انتشــار اولين نوبــت اين آگهى و در 
روستاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت 2 ماه اعتراضى واصل شود معترض 
بايســتى ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت مبادرت به 
تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايى نموده و گواهى تقديم دادخواست 
را اخــذ و به اداره ثبت اســناد تســليم نمايد كه در اين صــورت اقدامات ثبت 
موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد بود و در غير اينصورت چنانچه ذينفع ، 
گواهى عدم تقديم دادخواست را از مرجع صالح اخذ و تقديم دارد ، اداره ثبت 
پــس از پايان مدت واخواهى بر اســاس راى هيات حل اختالف اقدامات الزم را 
درخصوص ادامه عمليات ثبتى معمول مى دارد . در هر حال صدور سند مالكيت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
آقاى سيد محمد رسولى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .1
قســمتى از پالك 1000- اصلى واقع در بخش يك ســقز به مساحت 165/46 
مترمربع ، مع الواســطه ابتياعى از جعفر شــريفى بنمايندگــى از آمنه صدقى و 

عصمت شريفى
آقاى عزيز رســتمى ششــدانگ عرصــه و اعيان يكباب ســاختمان   .2
قســمتى از پالك باقيمانده 1741- اصلى واقع در بخش يك ســقز به مساحت 
185 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از محمد حسن امينى از محل مالكيت عبداله 

امينى
آقاى خالد زينلى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب مغازه قســمتى   .3
از پالك 1744 - اصلى واقع در بخش يك ســقز به مســاحت 18 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از شيرين دارائى از محل مالكيت سيف اله دارائى
آقاى حسن رحيمى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب مغازه قسمتى   .4
از پالك 1744 - اصلى واقع در بخش يك ســقز به مســاحت 18 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از نسرين دارائى از محل مالكيت سيف اله دارائى
خانــم فرشــته محمدپــور ايلو ششــدانگ عرصه و اعيــان يكباب   .5
ســاختمان قسمتى از پالك باقيمانده 1819 - اصلى واقع در بخش يك سقز به 
مســاحت 57 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از كريم خسروى به وكالت از طرف 

خديجه اله قلى
آقــاى ســعيد ابوالمحمدى مله ششــدانگ عرصــه و اعيان يكباب   .6
ســاختمان قسمتى از پالك باقيمانده 1819 - اصلى واقع در بخش يك سقز به 
مساحت 101/88 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از كريم خسروى به وكالت از 

طرف خديجه اله قلى
آقاى على رضا فالحى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان   .7
قســمتى از پالك 1843-اصلى الى 1848 - اصلى واقع در بخش يك ســقز به 
مســاحت 144 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از شريف صالحى از محل مالكيت 

اقبال صالحى
آقاى حسين فاطمى جانى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .8
قسمتى از پالك يكفرعى از 1945 - اصلى واقع در بخش يك سقز به مساحت 

85 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از وراث محمد محمدى ملقرنى
آقاى حســن مصطفوى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .9
قسمتى از پالك يكفرعى از 1945 - اصلى واقع در بخش يك سقز به مساحت 

148/52 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از وراث محمد محمدى ملقرنى
آقاى رشــيد صمدى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان   .10
قسمتى از پالك يكفرعى از 1945 - اصلى واقع در بخش يك سقز به مساحت 

95/60 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از وراث محمد محمدى ملقرنى
  A خانم ايصاف حيدرى ششــدانگ يكباب ســاختمان پالك قسمت  .11
جزء پالك ثبتى باقيمانده 91 فرعى از 1836-اصلى واقع در بخش يك سقز  به 
مســاحت  11/66 مترمربع و قسمت B جزء پالك ثبتى 135 فرعى از 91 فرعى 
از 1836-اصلى واقع در بخش يك سقز به مساحت 14/54 متر مربع و قسمت 
C جزء پالك ثبتى يك اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت مقدار 134/22 
متر مربع  كه جمعاٌ بصورت ششدانگ به مساحت 160/42 متر مربع  ابتياعى از  

جالل منصورى و مصطفى خادمى
آقاى عطااله امين زاده ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .12
قسمتى از پالك يك - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 94/57 مترمربع 

، مع الواسطه ابتياعى از حسين خالدى از محل مالكيت حسن خالدى
آقاى حســين كافى ششــدانگ عرصــه و اعيان يكباب ســاختمان   .13
قسمتى از پالك يك - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 105 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتياعى از محل مالكيت حسن خالدى
آقاى ابراهيم رستمى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .14
قســمتى از پالك يــك - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 144/39 
مترمربع ، مع الواســطه ابتياعى از احمد و عبداله احمد كريمى و محمد حســين 

رعدى و غفور آزادى و محمد صالح مجيد پناه
آقاى عبداله شــكرى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان   .15
قسمتى از پالك يك - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 81/12 مترمربع 
، مع الواســطه ابتياعى از صالح و محمدقاسم و احمد كريم نژاد و محمد سليم و 

محمد كريمى
آقاى على قاســم پور مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و   .16
اعيان يكباب ســاختمان قســمتى از پالك يك - اصلى واقع در بخش دو سقز به 
مساحت 188/40 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از صالح و محمدقاسم و احمد 

كريم نژاد و محمد سليم و محمد كريمى
آقاى محمد ســعيد قاسم پور مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ   .17
عرصه و اعيان يكباب ســاختمان قسمتى از پالك يك - اصلى واقع در بخش دو 
سقز به مساحت 188/40 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از صالح و محمدقاسم 

و احمد كريم نژاد و محمد سليم و محمد كريمى
آقاى جمشيد سليم زاده ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .18
قســمتى از پالك يــك - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 108/80 

مترمربع ، ابتياعى از وراث عبداله خادمى
آقاى مصطفى كريم زاده ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .19
قســمتى از پالك يــك - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 148/73 

مترمربع ، ابتياعى از محمد خادمى از محل مالكيت مصطفى خادمى
آقاى ابراهيم عبدخدا ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .20
قسمتى از پالك يك - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 100 مترمربع ، 

ابتياعى از محمد رسول يوسفى
آقاى رســتم پور مراد ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .21
قسمتى از پالك يك - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 73/98 مترمربع 

، مع الواسطه ابتياعى از على رحيمى پور
آقــاى فايق چوپانى ششــدانگ عرصــه و اعيان يكباب ســاختمان   .22
قسمتى از پالك يك - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 78/53 مترمربع 

، مع الواسطه ابتياعى از على رحيمى پور
آقاى عبداله شــجاعى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .23
قسمتى از پالك يك - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 83/68 مترمربع 

، مع الواسطه ابتياعى از عبداله مجيدى
آقاى رشيد دولت آبادى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .24
قســمتى از پالك يــك - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 120/05 

مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از عبداله مجيدى
آقاى عثمان عبدالكريمى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .25
قسمتى از پالك يك - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 64/44 مترمربع 

، مع الواسطه ابتياعى از عبدالقادر و محمد قاسم مجيدى
آقاى اميــر محمودى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان   .26
قسمتى از پالك يك - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 119 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتياعى از عبدالقادر و محمد قاسم مجيدى
آقاى على بستانه ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .27
از پــالك يــك - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 130 مترمربع ، مع 
الواسطه ابتياعى از محمد شريف و على مجيدى از محل مالكيت عبدالقادر و محمد 

قاسم مجيدى
آقاى غفور ويسى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .28
از پالك يك - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 76/17 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از ستاره طالعى
آقاى محمد شريف فرزين ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .29
قســمتى از پالك يــك - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 106/22 

مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از ستاره طالعى
آقــاى ناصر نظافتى ششــدانگ عرصــه و اعيان يكباب ســاختمان   .30
قســمتى از پالك يــك - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 166/73 

مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از وراث ستاره طالعى
آقــاى محمد كرم پور ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان   .31
قســمتى از پالك يــك - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 153/09 

مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از محمد مراد نعمتى
آقاى حسين اهللا مرادى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .32
قسمتى از پالك يك - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 100 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتياعى از احمد نعمتى
آقــاى يحيى محمودى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان   .33
قسمتى از پالك يك - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 60/65 مترمربع 
، مع الواسطه ابتياعى از كريم تجاوزى و محمد غفور بهرامى و محمد رحيم كنگرى 

و حسين محمدى و حسن نيك پى و محمد شريف وكيلى
آقاى صديق رشــيدى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .34
قســمتى از پالك 119 فرعى از 2-- اصلى واقع در بخش دو ســقز به مساحت 

388 مترمربع ، مع الواســطه ابتياعى از طوبى شــيخ اسماعيلى از محل مالكيت 
عبداله شيخ اسماعيلى

آقاى طاهر عليار ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .35
از پالك 6502 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مساحت 99/26 

مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از خانم صاحبه عفيفه سرا
آقــاى عبداله عبــدى گوزلبالغ ششــدانگ عرصه و اعيــان يكباب   .36
ساختمان قسمتى از پالك 6502 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به 
مساحت 123/37 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از آزاد حسينى از محل مالكيت 

عبدالرحمن حسينى و صاحبه عفيفه سرا
آقاى فردين عبدالقادرى مقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ   .37
عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك 6502 فرعى از 7 - اصلى واقع 
در بخش دو ســقز به مســاحت 89/91 مترمربع ، مع الواســطه ابتياعى از آزاد 

حسينى از محل مالكيت عبدالرحمن حسينى و صاحبه عفيفه سرا
آقاى فاروق عبدالقادرى مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه   .38
و اعيان يكباب ســاختمان قســمتى از پالك 6502 فرعى از 7 - اصلى واقع در 
بخش دو سقز به مساحت 89/91 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از آزاد حسينى 

از محل مالكيت عبدالرحمن حسينى و صاحبه عفيفه سرا
آقاى ســيف اله شريفى گوى آغاج ششدانگ عرصه و اعيان يكباب   .39
ساختمان قسمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به 

مساحت 99/02 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از محمد مام سليمى برده زرد
آقاى خليل كوهى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .40
از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 155/10 

مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از محمد مام سليمى برده زرد
خانم معصومه مسعودى مقدار يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ   .41
عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع 
در بخش دو سقز به مساحت 101/33 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از محمد 

مام سليمى برده زرد
خانم كلثوم مســعودى مقدار يك و نيم دانگ مشــاع از ششدانگ   .42
عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع 
در بخش دو سقز به مساحت 101/33 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از محمد 

مام سليمى برده زرد
خانم مريم مســعودى مقدار ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه   .43
و اعيان يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در 
بخش دو سقز به مساحت 101/33 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از محمد مام 

سليمى برده زرد
خانم آمينه صوفى مقدار ســه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و   .44
اعيان يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6624 فرعــى از  7 - اصلى واقع در 
بخش دو ســقز به مســاحت 149/59 مترمربع ، مع الواســطه ابتياعى از محمد 

حسين مام سليمى از محل مالكيت محمد مام سليمى برده زرد
اقاى رحمن طاوســى مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و   .45
اعيان يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6624 فرعــى از  7 - اصلى واقع در 
بخش دو ســقز به مســاحت 149/59 مترمربع ، مع الواســطه ابتياعى از محمد 

حسين مام سليمى از محل مالكيت محمد مام سليمى برده زرد
آقاى لطيف حســينى ميشــاو ششــدانگ عرصــه و اعيــان يكباب   .46
ساختمان قسمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به 
مساحت 125/41 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از محمد حسين مام سليمى از 

محل مالكيت محمد مام سليمى برده زرد
آقاى عثمان خدامرادى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .47
قسمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 
91 مترمربع ، مع الواســطه ابتياعى از محمد حسين مام سليمى از محل مالكيت 

محمد مام سليمى برده زرد
آقاى ابراهيم عابدين ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .48
قسمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 
141/19 مترمربع ، مع الواســطه ابتياعى از احمد مام ســليمى از محل مالكيت 

محمد مام سليمى برده زرد
آقــاى جمال رضائى ششــدانگ عرصــه و اعيان يكباب ســاختمان   .49
قسمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 
101/20 مترمربــع ، مع الواســطه ابتياعى از محى الدين مام ســليمى از محل 

مالكيت محمد مام سليمى برده زرد
آقاى خالد نادرى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .50
از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 146 
مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از محى الدين مام سليمى از محل مالكيت محمد 

مام سليمى برده زرد
آقــاى عثمان يارى حصار ششــدانگ عرصه و اعيــان يكباب كارگاه   .51
قسمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 

1950 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از محمد امين قهرمانى
آقاى احمد مزن ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .52
از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 121/05 
مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از مصطفى شهنازى از محل مالكيت صالح شهنازى

آقاى على مرادى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .53
از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 163/44 
مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از مصطفى شهنازى از محل مالكيت صالح شهنازى

آقاى حســن توفيقــى اينچكه ششــدانگ عرصه و اعيــان يكباب   .54
ساختمان قسمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به 
مســاحت 98/74 مترمربع ،مع الواسطه ابتياعى از رحمان فتح اله زاده از محل 

مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده
آقــاى محمد رحيمى ششــدانگ عرصــه و اعيان يكباب ســاختمان   .55
قسمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 
94 مترمربــع ،مــع الواســطه ابتياعى از رحمان فتــح الــه زاده از محل مالكيت 

عبدالخالق فتح اله زاده
آقاى عثمان محمدزاده ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .56
قسمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 
83/60 مترمربع ،مع الواســطه ابتياعى از رحمان فتح اله زاده از محل مالكيت 

عبدالخالق فتح اله زاده
آقاى محمد حســين مرتضــوى خارخار مقدار چهار دانگ مشــاع از   .57
ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - 
اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 165/72 مترمربع ،مع الواسطه ابتياعى 

از رحمان فتح اله زاده از محل مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده
خانم خرامان عزيززاده مقدار دو دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه   .58
و اعيان يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در 
بخش دو سقز به مساحت 165/72 مترمربع ،مع الواسطه ابتياعى از رحمان فتح 

اله زاده از محل مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده
آقاى محمد دست گزيده ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .59
قسمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 
141/27 مترمربع ،مع الواسطه ابتياعى از رحمان و حسن فتح اله زاده از محل 

مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده
خانم خديجه آشتيانى داشبالغ مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ   .60
عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع 
در بخش دو ســقز به مســاحت 86/65 مترمربع ،مع الواسطه ابتياعى از عثمان 

فتح اله زاده 
آقاى جمشــيد ميرخانى مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه   .61
و اعيان يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در 
بخش دو سقز به مساحت 86/65 مترمربع ،مع الواسطه ابتياعى از عثمان فتح 

اله زاده 
آقاى امجد ميرخانى مقدار دو دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و   .62
اعيان يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6624 فرعــى از  7 - اصلى واقع در 
بخش دو سقز به مساحت 86/65 مترمربع ،مع الواسطه ابتياعى از عثمان فتح 

اله زاده 
آقاى كاوه محمودپور ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان   .63
قسمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 

100 مترمربع ،مع الواسطه ابتياعى از رحمان فتح اله زاده 
خانم كبرى يارى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .64
از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 88/36 

مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از ابراهيم و اسماعيل و محمد وليزاده
آقــاى محمــد دانا فر ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان   .65
قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 
197/92 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از عثمان قاسمى از محل مالكيت كاك 

اله قاسمى
آقاى محمد امين آليجان ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .66
قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 
93/91 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از عثمان قاسمى از محل مالكيت كاك اله 

قاسمى
آقاى ســعيد ارقند ششــدانگ عرصــه و اعيان يكباب ســاختمان   .67
قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 
197/70 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از محمدرسول قاسمى از محل مالكيت 

كاك اله قاسمى
آقاى مهران شمســى مقدار دو دانگ و نيم مشــاع از ششــدانگ   .68
عرصه و اعيان يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6625 فرعــى از  7 - اصلى 
واقع در بخش دو ســقز به مساحت 123/49 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از 

محمدرسول قاسمى از محل مالكيت كاك اله قاسمى
آقاى مهرداد شمســى مقدار دو دانگ و نيم مشــاع از ششــدانگ   .69
عرصه و اعيان يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6625 فرعــى از  7 - اصلى 

واقع در بخش دو ســقز به مساحت 123/49 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از 
محمدرسول قاسمى از محل مالكيت كاك اله قاسمى

خانم اشــرف رحمانى مقدار يك دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه   .70
و اعيان يكباب ســاختمان قســمتى از پــالك  6625 فرعــى از  7 - اصلى واقع 
در بخــش دو ســقز به مســاحت 123/49 مترمربــع ، مع الواســطه ابتياعى از 

محمدرسول قاسمى از محل مالكيت كاك اله قاسمى
آقاى محمد رسول احمدى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .71
قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 

120/20 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از احمد شرافتى
آقاى سيد محمد شريفى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .72
قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 
156/67 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از فاطمه قادرى از محل مالكيت احمد 

شرافتى
آقاى حســن صيد مراد ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .73
قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 
144/32 مترمربــع ، مــع الواســطه ابتياعــى از احمد مروتــى از محل مالكيت 

محمدامين مروتى
آقاى احمد يارى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .74
از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 143/30 
مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از احمد مروتى از محل مالكيت محمدامين مروتى

آقاى محمد يارى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .75
از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 113/31 
مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از احمد مروتى از محل مالكيت محمدامين مروتى

آقاى عطااله فيض زاد مقدار چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه   .76
و اعيان يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در 
بخش دو سقز به مساحت 99/28 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از رحمان فتح 

اله زاده از محل مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده
خانم كشــور هاشــمى آقابيگ مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ   .77
عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع 
در بخش دو ســقز به مساحت 99/28 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از رحمان 

فتح اله زاده از محل مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده
خانم شايسته تارى زاده ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .78
قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 

150/72 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از رحمان فتح اله زاده
آقاى على على محمدى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .79
قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 

96/76 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از مصطفى عزيزپور 
آقــاى بــالل ژيانــى ششــدانگ عرصه و اعيــان يكباب ســاختمان   .80
قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 
110مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از عبداله عزيزپور از محل مالكيت مصطفى 

عزيزپور
خانــم نازنين رحمان پور ســرا ششــدانگ عرصــه و اعيان يكباب   .81
ساختمان قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به 
مساحت 71/36 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از عزيز عزيزپور از محل مالكيت 

مصطفى عزيزپور
آقاى سيد خليل حسينى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .82
قســمتى از پالك 8289 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مساحت 

180/78 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از رحمن فتح اله زاده
صديق يوســفى ششــدانگ عرصه يك قطعه زمين مزروعى ديمى   .83
قسمتى از پالك  16 - اصلى واقع در بخش 4 سقز به مساحت 74430 مترمربع 

، مع الواسطه ابتياعى از محمد خالد محترمى
آقاى عليرضا حســنى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .84
قســمتى از پــالك  3898 فرعــى از  23 - اصلــى واقع در بخش چهار ســقز به 
مساحت 112/16 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از جالل و شريف و عبدالواحد 

محمدى
آقــاى لطيف احمدى ششــدانگ عرصــه و اعيان يكباب ســاختمان   .85
قســمتى از پــالك  3900 فرعــى از  23 - اصلــى واقع در بخش چهار ســقز به 

مساحت 79/80 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از صادق صادقى
تاريخ انتشار نوبت اول  يكشنبه    1397/10/16

تاريخ انتشار نوبت دوم يكشنبه    30 /1397/10           
م/الف:1965                          

سيد اميد زمانى -  رييس اداره ثبت سقز
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه 

ثبتى منطقه 3 سارى
نظربه دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده يك قانون مذكور 
مســتقر در واحد ثبتى منطقه 3 سارى مورد رســيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان 

محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
امالك متقاضيان واقع در گلچين و سنگريزه پالك اصلى 3390 بخش 1

علــى رمضانى تالرمى نســبت به شــش دانگ عرصه و اعيان يــك قطعه زمين محصور 
مشتمل بر ساختمان به مساحت 108,75 مترمربع با كسر سهم وقت.

امالك متقاضيان واقع در تنگه لته پالك اصلى 2 بخش 3
حســين صالحى كاردر نســبت به شــش دانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين محصور 

مشتمل بر يك باب ساختمان به مساحت 981,50 مترمربع
امالك متقاضيان واقع در ترم پالك اصلى 140 بخش 3

فهيمه فرهادى هيكوئى نســبت به شش دانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين محصور 
مشتمل بر ساختمان به مساحت 506 مترمربع حسين مصطفوى نسبت به شش دانگ عرصه 

و اعيان يك قطعه زمين محصور مشتمل بر ساختمان به مساحت 230 مترمربع
امالك متقاضيان واقع در باالدزا پالك اصلى 142 بخش 3

زهرا آقاخانيان نسبت به شش دانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين محصور مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 508 مترمربع آيت اله رجبى سقنديكالئى نسبت به شش دانگ عرصه 

و اعيان يك قطعه زمين محصور مشتمل بر ساختمان به مساحت 130,45 مترمربع
امالك متقاضيان واقع در پايين دزا پالك اصلى 143 بخش 3

رضا رســتمى چورتى نســبت به شــش دانگ عرصه و اعيان يك قطعــه زمين محصور 
مشــتمل بر ســاختمان به مساحت 65 مترمربع  ســيد خدابخش نبوى ول آغوزى نسبت به 
شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 149 مترمربع عبداله جندقيان 
نسبت به شش دانگ عرصه واعيان يك قطعه زمين محصور مشتمل بر ساختمان به مساحت 

96 مترمربع 
امالك متقاضيان واقع در كارنام پالك اصلى 22 بخش 20 

خليل ايمانى كارنامى نســبت به شــش دانگ عرصه و اعيان يــك قطعه زمين محصور 
مشتمل بر ساختمان به مساحت 1365,55 مترمربع

امالك متقاضيان واقع در مرگاو عليا پالك اصلى 32 بخش 28
محمد خرم مرگاوى نسبت به شش انگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين محصور مشتمل 
برساختمان به مساحت 167,40 مترمربع  نوروز خرم مرگاوى نسبت به شش دانگ عرصه 
و اعيان يك قطعه زمين محصور مشــتمل بر ساختمان به مساحت 167,40 مترمربع  زينب 
باكوئى كتريمى نســبت به شــش دانگ عرصه واعيان يك قطعه زمين محصور مشــتمل بر 

ساختمان به مساحت 257,15 مترمربع
امالك متقاضيان واقع در پهندر پالك اصلى 24 بخش 29

نوراله بابائى نســبت به شش دانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين محصور مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 335,70  مترمربع. لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشــار در شــهرها منتشر و در 
روســتاها عالوه بر انتشار آگهى ،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى 
اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق 
در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك 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 به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين 
صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در 
مهلــت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالكيت مى نمايد و صدور سندمالكيت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت .بديهى است برابر ماده 13 آيين نامه مذكور در مورد 
قســمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشــده،واحد ثبتى با رأى هيأت پس از 
تنظيــم اظهارنامه حاورى تحديــد حدود،مراتب را در اولين آگهــى نوبتى و تحديد حدود به 
صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه 
تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را با صورت اختصاصى منتشر مى نمايد .تاريخ 

انتشار نوبت اول 97/10/15 نوبت دوم 97/10/30 .م/الف97/50/5406
حسين روحانى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 3 سارى

آگهى فقدان سند مالكيت (موضوع ماده  120 آ.ق.ثبت ) 
آقاى محمود رضائى (مالك) طبق درخواست به شماره وارده 9797 مورخ 1397/10/9 اعالم 
داشــته نظربه اينكه پالك ثبتى 52/20785 اصلى ( كه عبارتست از سند مالكيت ششدانگ يك 
دستگاه آپارتمان واقع در سمت شرقى طبقه دوم بمساحت 49/57 مترمربع قطعه 4 تفكيكى  پالك 
20785 فرعى از52 اصلى مفروز ومجزى شده از 7675 فرعى از اصلى مذكور به انضمام انبارى 
قطعه 4 تفكيكى ذيل ثبت 142967 صفحه 281 دفتر1028 با سريال چاپى 466349 ج 93 بنام 
نامبرده ثبت وصادرشده است به علت كارهاى ادارى مفقود گرديده است لذا تقاضاى صدورسند 
المثنى سند مالكيت مذكوررا نموده است درهمين راستا وفق ماده 120 آيين نامه اصالحى ق. ثبت  
مصوب 1380/11/8 مراتب يك نوبت آگهى ميگردد تا چنانچه كســى مدعى حقى براى خود بوده 
يا اعتراضى داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روزبه اين اداره مراجعه وضمن 
ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله اعتراض خود را تسليم نمايد.بديهى است درصورت عدم 
وصول اعتراض درمهلت مقرر قانونى وياعدم ارائه اصل سند ما لكيت يا سند معامله ،المثنى سند 

ما لكيت پالك مذكورطبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد .م.الف 2272 
رئيس اداره  ثبت اسناد وامالك اسالمشهر- سادات حسينى

دادنامه 
تاريخ 97/17/15 كالســه پرونده 1/97ح/159 دادنامه 382 مرجع رسيدگى كننده: حوزه 
يكم حقوقى شوراى حل اختالف چهاردانگه خواهان: كامران عيسوند : چهاردانگه جنب بنياد شهيد 
نمايشــگاه اتومبيل عيســوند خواندگان: 1- مجيد حاجى پور: مجهول المــكان 2- داريوش نيكو: 
مجهول المكان خواســته: مطالبه وجه چك گردشــكار: خواهان دادخواســتى به طرفيت خوانده باال 
تقديم شورا نموده كه پس ازارجاع به اين شعبه ثبت وطى كالسه فوق تحت رسيدگى قرارگرفته 
وبا رعايت تشريفات آيين دادرسى دروقت فوق العاده/مقررشورابتصدى امضاء كننده زيرتشكيل 
اســت وبا بررســى جميع اوراق پرونده ختم رسيدگى را اعالم وبه شــرح زيرمبادرت به انشاء راى 
مــى نمايد.<< راى شــورا >> در خصوص دادخواســت خواهــان آقاى كامران عيســوند بطرفيت 
خواندگان آقايان مجيد حاجى پورو داريوش نيكو به خواســته مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 
1575/054714/18 به مبلغ 136/500/000 ريال وشماره حساب 55027835/92 وشعبه 
بانك ملت وتاريخ چك 94/10/21 توام با خســارت دادرســى وخسارت تاخيردرتاديه با توجه به 
گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه شورا با عنايت به محتويات پرونده واينكه عليرغم وصف ابالغ 
قانونى خوانده ازطريق نشرآگهى درجلسه شورا حاضر نشده واليحه دفاعيه اى نيز به شعبه ارائه 
نداده است شورا باتوجه به وجود سند دريد خواهان كه ظهور براشتغال ذمه خوانده داشته ولحاظ 
اينكه دعواى خواهان ازهرگونه تعرض خوانده مصون مانده خواسته خواهان را ثابت تشخيص داده 
ومستند ا" به مواد310 و313 قانون تجارت و515 و519 و522 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى 
عمومــى وانقالب درامورمدنى حكم برالزام خواندگان به پرداخت تضامنى مبلغ 136/500/000 
ريال به عنوان اصل خواسته و درخصوص هزينه دادرسى ميلغ 1/820/000 ريال ونيزخسارت 
تاخيرتاديه ماخذ شاخص تورم اعالمى بانك مركزى ازتاريخ سررسيد چك لغايت تاريخ اجراى دادنامه 
درحــق خواهــان صادرواعالم مــى دارد راى صادره غيابــى وظرف مدت 20 روز پــس ازابالغ قابل 
واخواهى دراين شــورا و ظرف 20 روزقابل تجديد نظرخواهى در دادگاه عمومى بخش چهاردانگه 

مى باشد. م الف 2271 
 قاضى شوراى حل اختالف چهاردانگه - هاشم امامى

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه 
ثبتى منطقه  يك سارى

نظربه دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده يك قانون مذكور 
مستقر در واحد ثبتى منطقه يك سارى مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان 

محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
امالك متقاضيان واقع در سوماكيله پى پالك اصلى 3422 بخش 1

ســيد مصطفى يعقوبى نسبت به شــش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به 
مســاحت 156,80  مترمربع  محمد آقاجانى افراپلى نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين 

مشتمل بر ساختمان به مساحت 64,40 مترمربع 
امالك متقاضيان واقع در شريف آباد پالك اصلى 3428 بخش 1 

ياســر محمدى زاده نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر ساختمان به 
مساحت 167,50  مترمربع  ليال برزگر عيسى خندقى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين 

مشتمل بر ساختمان به مساحت 98,25 مترمربع
امالك متقاضيان واقع در مليك پالك اصلى 3431 بخش 1

مهدى سليمى نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 
480,20 مترمربع باكسر سهم وقت .

امالك متقاضيان واقع در استخر سر پالك اصلى 3448 بخش 1
محمدحســن جعفرى تويه نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 

مساحت 199,85 مترمربع با كسر سهم وقف .
امالك متقاضيان واقع در ميانرود مالدسته پالك اصلى 3454 بخش 1

على اميرى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 92,15 
مترمربع با كسر سهم وقف محمد انشائى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 
يك باب ســاختمان به مســاحت 77,50 مترمربع با كسر ســهم  وقف صغرى عبدى پركوهى 
نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 99,80 مترمربع با 
كسر سهم وقف ، لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى 
،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشــخاص ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض داشــته 
باشــند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم و رســيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و 
گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت 
موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اســت و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت 
مبادرت به صدور ســند مالكيت مى نمايد و صدور ســندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نيســت .بديهى است برابر ماده 13 آيين نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه 
قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى با رأى هيأت پس از تنظيم اظهارنامه حاورى 
تحديد حدود،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع مى 
رساند و سپس نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى 
تحديد حدود را با صورت اختصاصى منتشر مى نمايد .تاريخ انتشار نوبت اول 97/10/30 

نوبت دوم 97/11/15 .م/الف
 مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
شماره پرونده: 429/97-1/430 ش ح وقت رسيدگى:97/11/27 ساعت 10 صبح خواهان:سينا حسينيان 
با وكالت احمد جهاندار خوانده: محمد اصفهانيان-مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم 
شوراى حل اختالف بخش نشتا نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده ، 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور شورا و ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال 
جهت رســيدگى حضور به هم رســاند در غير اين صورت شورا غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود . چنانچه 

آگهى مجدد الزم باشد فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .م/الف
مدير دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف بخش نشتاء

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت دوم
ش بايگانى پرونده: 961415 اجراى احكام مدنى بابل درنظر دارد جهت وصول محكوم به و هزينه هاى اجرايى 
نسبت به فروش  ملك متعلق به فاطمه تقى نيا نوايى كه بابت بدهى محكوم عليه آيت نصيرى معرفى نموده در حق 
مهدى حاجى پور روز شــنبه 97/11/27 ســاعت 10 صبح از طريق مزايده در دفتر اجراى مدنى بابل اقدام نمايد. 
كارشــناس ارزش ملك به مســاحت تقريبى 200 مترمربع بدون ســند رسمى فاقد امتياز آب ، برق و گاز به نشانى 
بابل جاده گنج افروز يحيى پور 39 شــهرك ســلمان پالك 14 را 850,000,00 ريال برآورد نموده اســت .مزايده از 
قيمت پايه كارشناسى شده شروع و باالترين مبلغ پيشنهادى فروخته خواهد شد . برنده مزايده ده درصد مبلغ را 
فى المجلس و باقيمانده را بايدظرف يك ماه پس از مزايده پرداخت نمايد و در صورت انصراف ده درصد اخذ شده 

در حق دولت ضبط خواهد شد.ضمنا هرگونه هزينه بعدى به عهده خريدار مى باشد.م/الف
دفتر اجراى مدنى دادگسترى بابل-عبدى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پ: 12/1089/97 نظربه اين كه خواهان شــركت سايه سمن دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه 
بــه طرفيــت عباس ميرزائى ف صادق در اين شــعبه تســليم نمــوده كه پــس از انجام مقدمات قانونى به كالســه 
12/1089/97 ثبــت و بــراى تاريخ 97/12/4 ســاعت 10 صبح تعيين وقت گرديده اســت ، لذا به لحاظ مجهول 
المكان بودن خوانده، به تقاضاى خواهان و به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى ،مراتب يك نوبت در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و به خوانده ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى در شعبه 12 حاضر و قبل از آن جهت 
دريافت نسخه دوم دادخواست و ضمايم آن به دفتر شعبه 12 مراجعه نمايد.در غير اين صورت مفاد دادخواست و 

ضمايم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضى به عمل خواهد آمد.م/الف
مديردفتر شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم حميرا رحمتى مقدم ش ش 51 به شــرح دادخواســت به كالسه 1/1062/97 از اين شورا  درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على يوسفى در تاريخ 97/9/28 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-ســتاره متولد 1380   2-سحر متولد 1383   
3-سونيا متولد 1393 هرسه يوسفى فرزند على و حميرا-دختران متوفى4-حميرا رحمتى مقدم ش ش 51 متولد 
1366 ف اله يار و مرادبى بى –همسر متوفى اينك شورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه يكم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهى حصر وراثت
خانم اقليمه ضيايى فر ف ضياء الدين به شــرح درخواســتى كه به شــماره 762/97/ش ح2 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صــدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان ضيــاء الدين ضيائى فر ف 
محمدحسن ش ش 435 صادره نوشهر ت ت 1294/5/4 در تاريخ 86/5/12 در شهرستان نوشهر  بدرود زندگى 
گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-اقليمه ضيايى فر ش ش 1560   2-ســرور ضيايى فر ش 
ش 1688   3-ســيمين ضيايــى فر ش ش 5456   4-ناهيد ضيايى فــر ش ش 5457   5-هرمز ضياء فر ش ش 
24   6-بهزاد ضيايى فر ش ش 867   همگى ف ضياء الدين-فرزندان متوفى 7-خانم باال شيخ االسالمى ف حجت 
اهللا ش ش 501 همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم حكمى مجتمع قضايى شوراى حل اختالف عباس آباد-مسلم صائميان

 گواهى حصر وراثت 
خانم معصومه محمد آبادى بشــماره شناســنامه 276 كد ملى 5219773321 فرزند على اكبر متولد 1338 
صادره از پايين جوين به اســتناد شــهادت نامه گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه درخواستى به شماره 97/
ح632/2 تقديم اين حوزه نموده چنين اشــعار داشــته است كه  شــادروان على اكبر محمد آبادى فرزند اله وردى 
به شــماره شناسنامه 19 كد ملى 5219849948 طبق گواهى فوت شماره 449434 ف /19 درتاريخ 95/11/8 
دراقامتــگاه دائمى خود درگذشــته وورثه حين الفوت وى عبارتند از :1- معصومه محمــد آبادى متولد: 1338 نام 
پدر: على اكبر كدملى: 5219773321  شماره شناسنامه: 276 صادره پايين جوين دخترمتوفى اينك پس ازانجام 
تشريفات مقدماتى جهت انتشار در جرائد ارسال مى شود تا يك نوبت منتشرشود تا چنانچه هركسى اعتراضى دارد 
يا وصيتنامه هاى متوفى نزد او باشد ازتاريخ نشرآگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد وابالغ گواهى الزم صادر 

خواهد شد. م الف 2274 
 رئيس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف چهاردانگه

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/09/20 مجلس شــوراى 
اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه گوراب محله ســنگ اصلى 104 بخش 16 
گيالن پالك 1225 مفروز از 13 و 14 در مالكيت خانم صولت قاســمى بنكى ششــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 
20/98 مترمربع از مالكيت خانم كوچك مادر نوائى  . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع 
نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ انتشــار اگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد شهرســتان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه 
دادخواست تسليم و گواهى ان را به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور 
برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبت اول: 97/10/30  

تاريخ نوبت دوم: 97/11/14  
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/09/20 مجلس شــوراى 
اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه گوراب محله ســنگ اصلى 104 بخش 16 
گيالن پالك 1226 مفروز از 13 و 14 در مالكيت خانم صولت قاســمى بنكى ششــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 
23/13 مترمربع از مالكيت خانم كوچك مادر نوائى  . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع 
نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ انتشــار اگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد شهرســتان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه 
دادخواست تسليم و گواهى ان را به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور 
برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبت اول: 97/10/30  

تاريخ نوبت دوم: 97/11/14  
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آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه ورثه آقاى حســين امامى فرزندحسن باستناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منظم به تقاضاى 
كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت نيم دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك 51 فرعى از 5- اصلى واقع در بخش 3 شهرستان سبزوار كه متعلق به وى مى باشد بعلت 
نقل مكان مفقودشده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد كه سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك فوق الذكر ذيل 
ثبــت صفحه اوليه در دفتر6 صفحه 144 بشــماره ثبت 528 بنام ايشــان ثبت و سندبشــماره 494888 صادر و 
تسليم شده است سپس 2/5 دانگ مشاع از مالكيت مذكور برابراسناد رسمى شماره 5406-27/1/17 دفتر 9 
و 2828-35/9/19 دفتر 14 ســبزوار به غير منتقل گرديده اســت و دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. لذا 
به استناد ماده 120 آئينامه قانون /ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى 
معامله اى انجام داده يا مدعى وجود  دفتر سندمالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى 
اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى 

نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.( م الف 97/100/1752)
تاريخ انتشار: 1397/10/30

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى وقت اجرايى
محكوم له: احســان بازرگان زاده ، محكوم عليه: جمال جاللى ، محكوم به به موجب دادنامه شــماره 97/312 
مورخ 97/4/25 شوراى حل اختالف شهر برازجان كه به مرحله قطعيت رسيده محكوم عليه محكوم است به پرداخت 
مبلغ 62/000/000 ريال به عنوان اصل خواســته و محكوم عليه بموجب ماده 19 آئين اجرايى ماده 189 قانون 
برنامه ســوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اســالمى ايران مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ 
ابالغ اجرايى نسبت به اجراى مفاد حكم اقدام نمايند. در غير اينصورت حكم جهت اجرا به اجراى احكام شهرستان 
برازجان ارســال خواهد شــد. هزينه دادرسى به مبلغ 1/615/000 ريال و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ 

96/1/22 لغايت اجراى حكم در حق خواهان صادر گرديده است. م الف/1320
 قاضى شعبه 2 شوراى حل اختالف دشتستان

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 139760301058002323 مورخ 1397/8/21 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد ايزدى دخرآبادى فرزند حســن بشــماره شناســنامه 70679 كد ملى شماره 
0033026203 صادره از تهران در ششــدانگ يك قطعه زمين مشــجر با بناى احداثى در آن به مســاحت 2000 
مترمربع با حق استفاده آب طبق نحوه ملى شدن آبهاى كشور پالك 17391 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 1219 
فرعى از 71 اصلى واقع در جيالرد از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى 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 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. م الف/575/30– تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/14
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند


