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دانش و تجربه کارکنان سرمایه اى 
ماندگار براى پاالیشگاه گاز ایالم 

است. 

مصرف هشت میلیارد و 650 میلیون 
مترمکعب گاز در خراسان رضوى

"
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مهندس على فرهور مدیرعامل نیروگاه شهید رجایى قزوین:

مایل به استفاده از سوخت مایع نیستیم

شرکت گاز استان اصفهان کارفرماى 
برتر طرح هاى پژوهشى دانشگاه 

اصفهان شد

طرح بهینه سازى 10 هزار متر شبکه 
فشار متوسط هوائى فیدر فوالدمحله 

در شهرستان مهدیشهر

آگهى مفقودى
 بــرگ ســبز و ســند کمپانــى کامیون کمپرســى آمیکــو(2*4)   مــدل 1386 
شاســى  شــماره   00914874 موتــور  شــماره  پالك846ع27ایــران32  شــماره 
 به نام دهیارى کالته نوبهار مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.(سبزوار)
**************************************************

بــرگ ســبز ســوارى پرایدجى.تى.ایکس.آى مدل1385 شــماره پــالك863 ن 75 
ایران42 شــماره موتور1530444شماره شاســى     به نام مخدره 

فوجى مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار)
**************************************************

برگ سبز و سند کمپانى سمندال ایکس مدل 1385 شماره پالك511ب57ایران44 
شماره موتور12485068772شماره شاســى17627883 به نام سید حسین استیرى 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار)
**************************************************

بــه  شــماره265347148  بــه  واحدگاوشــیرى  توســعه  مجــوز 
کدشناســائى9719040101009به نــام قاســم آخونــدى فرزنــد غالمرضا به شــماره 

ملى0795195494 مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار)
**************************************************

برگ ســبز ماشــین سوارى ســایپا به رنگ ســفید روغنى مدل 1395 تیپ  
به شــماره موتور 5513074 و شماره شاسى  به شماره پالك 
ایران 28- 332 ج 44 به نام واحد فتاحى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

**************************************************
آگهى ابالغ وقت دادرسى

خواهان على اوسط مرادى دادخواســتى به طرفیت خوانده خسرو جاذب به خواسته 
مطالبه وجه ارائه که در حوزه 111 شــوراى حل اختالف اللجین به کالســه 632/98 ثبت 
گردیــده اســت از آنجا که حســب اعالم خواهان در دادخواســت تقدیمــى خوانده دعوى 
مجهول المکان مى باشــد اینک در راستاى ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب به 
خوانده ابالغ مى گردد که جهت رسیدگى به خواسته خواهان در روز 98/11/14  تاریخ 
98/11/14 ســاعت 4 در حوزه 111 شــوراى حــل اختالف اللجین حاضر و نســخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را تحویل بگیرد واال شورا غیاباً رسیدگى و صدور راى خواهد کرد.
دبیرخانه حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجین

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهان تقى طلوعى دادخواستى به طرفیت خوانده سینا علیزاده به خواسته مطالبه 
وجه ارائه که در حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجین به کالسه 611/98  ثبت گردیده 
است از آنجا که حسب اعالم خواهان در دادخواست تقدیمى خوانده دعوى مجهول المکان 
مى باشــد اینک در راستاى ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب به خوانده ابالغ 
مى گردد که جهت رسیدگى به خواسته خواهان در روز 98/11/14  تاریخ 98/11/14 
ســاعت 4 در حوزه 111 شــوراى حل اختالف اللجین حاضر و نســخه ثانى دادخواســت و 

ضمائم را تحویل بگیرد واال شورا غیاباً رسیدگى و صدور راى خواهد کرد.
دبیرخانه حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجین

آگهى ابالغ وقت دادرسى جلسه استماع شهادت شهود
خواهان جواد زارعى دادخواســتى به طرفیت خوانده 1- محمد مهدى بیات 2- رضا 
ملکى  به خواسته مطالبه وجه ارائه که در حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجین به کالسه 
537/98 ثبت گردیده اســت از آنجا که حســب اعالم خواهان در دادخواســت تقدیمى 
خوانده دعوى مجهول المکان مى باشــد اینک در راســتاى ماده 73 قانون آیین دادرســى 
مدنــى مراتــب به خوانده ابالغ مى گردد که جهت رســیدگى به خواســته خواهان در روز 
98/11/12  تاریــخ 98/11/12 ســاعت 4 در حوزه 112 شــوراى حــل اختالف اللجین 
حاضر و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را تحویل بگیرد واال شــورا غیاباً رســیدگى و 

صدور راى خواهد کرد.
دبیرخانه حوزه 112 شوراى حل اختالف اللجین

دادنامه
بــه تاریــخ 98/8/28 ، شــماره پرونــده: 435/98 ش 112 ح ، شــماره دادنامه: 
568/98 ، مرجع رسیدگى کننده: حوزه 112 شوراى حل اختالف اللجین ، خواهان: صابر 
عارفى فرزند جعفر به آدرس روســتاى هارون آباد خیابان امام کوچه بهداشت ، خوانده: 
مجید کریمى فرزند حرمت اله مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه ، گردشکار: خواهان 
دادخواســتى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به 
این شــورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشــریفات قانونى در وقت مقرر جلســه شــورا 
تشــکیل شــده و قاضى شــورا با توجه به محتویات پرونده ختم دادرســى را اعالم و به 
شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. (راى شــورا) در خصوص دادخواســت آقاى 
صابر عارفى فرزند جعفر بطرفیت آقاى مجید کریمى فرزند حرمت اله به خواســته مطالبه 
وجه مبلغ 42/000/000 ریال بابت یک فقره چک  با احتســاب کلیه خســارات قانونى و 
خســارت تاخیر تادیه شــورا با توجه به مفاد دادخواست تقدیمى و مالحظه تصویر مصدق 
چک مستند دعوا چک به شماره و تاریخ 079652-98/6/14 به مبلغ 42/000/000 
ریــال عهده بانک ســپه و گواهى نامه عــدم پرداخت صادره از جانب بانــک محال علیه و 
نظر به اینکه وجود ســند تجارى (چک) در ید خواهان حکایت از اشــتغال ذمه خوانده در 
برابر وى مى باشــد و اشــتغال ذمه یقینى مســتلزم برائت ذمه یقینى است نظر به اینکه 
خوانده در جلســه دادرســى حضور نیافته و دلیلى بر برائت ذمه خود ارائه ننموده است 
لذا دعوى خواهان را ثابت تشــخیص و مستندا به مواد 198 و519و522 از قانون آیین 
دادرســى مدنى و مواد 310و313 از قانون تجــارت و ماده 2 قانون اصالحى صدور چک 
و ماده واحده قانون استفســاریه تبصره الحاقى بــه ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون 
صدور چک مصوب مورخ 1376/3/10 مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت  
خوانده به پرداخت مبلغ 42/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/600/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران در حق 
خواهــان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شــورا ســپس ظرف بیســت روز پس از انقضاى مهلــت واخواهى قابل 

تجدیدنظر خواهى در دادگاه عمومى بخش اللجین مى باشد.
قاضى شعبه 112 شوراى حل اختالف اللجین

آگهى مزایده اموال غیر منقول(اسنادرهنى)
بستانکار:بانک کشاورزى شعبه سبزوار

مدیون و راهن:محمد دولت آبادى فرزند روح اله ساکن سبزوار
مورد مزایده و محل آن:1-ششــدانگ پالك ششصدوهفتادو شش فرعى جداشده 
از پانصدوپنجاه وپنج فرعى از پالك دویســت و شــش اصلى واقع در بخش ســه سبزوار 
به مســاحت بیست و هشت هزارونهصدوچهل وشــش متر مربع که ششدانگ به شماره 
دفتر الکترونیکى139820306011002314وشــماره سند مالکیت 496349سرى ج 
ســال97 به نام محمد دولت آبادى ثبت و ســند مالکیت صادرشــده اســت و محدود به 
حدود ذیل است:شــماال در دو قســمت اول پخى است بطول(36/00)سى و شش متربه 
شــماره پانصدوپنجــاه و پنــج فرعــى.دوم مرزیســت بطول(105/00)یکصدوپنج متربه 
شــماره باقیمانده پانصدوپنجاه و پنج فرعى.شــرقا در چهارقســمت که قســمتهاى دوم و 
چهارم آن جنوبى است.اول مرزیست بطول(125/00)یکصدوبیست و پنج متربه شماره 
باقیمانده پانصدوپنجاه و پنج فرعى دوم مرزیســت بطول(24/00)بیســت و چهارمتربه 
قســمت دوم بجوى اختصاصى شماره باقیمانده پانصدوپنجاه و پنج فرعى سوم مرزیست 
بطول(76/00)هفتادوشــش متربــه جوى اختصاصى شــماره باقیمانــده پانصدوپنجاه و 
پنــج فرعى چهارم مرزیســت بطول(37/00)ســى و هفــت متربه جوى. جنوبامرزیســت 
بطول(49/00)چهل و نه متربه بحریم قنات هندوارك غربا در شــش قسمت که قسمت 
دوم آن جنوبى اســت.اول مرزیســت بطول(33/00)سى و ســه متربه شماره باقیمانده 
پانصدو و پنجاه و پنج فرعى دوم مرزیســت بطول(17/00)هفده متربه شماره باقیمانده 
پانصدوپنجاه و پنج فرعى ســوم مرزیســت بطول(40/00)چهل متربه شــماره باقیمانده 
پانصدوپنجاه وپنج فرعى چهارم مرزیســت بطول(18/50)هجده متروپنجاه سانتیمتر به 
شــماره باقیمانده پانصدوپنجاه و پنج فرعى پنجم مرزیســت بطول(43/00)چهل و ســه 
متربه شــماره باقیمانده پانصدوپنجاه و پنج فرعى ششــم مرزیســت بطــول(104/00)
یکصدوچهارمتربــه شــماره باقیمانــده پانصدوپنجــاه و پنــج فرعى2-ششــدانگ پــالك 
شــماره ششــصدوهفتادوهفت فرعى از دویســت و شــش اصلى مفروز و مجزى شده از 
شــماره پانصدوپنجــاه و پنــج فرعى واقع در حوزه ثبتى سبزواراســتان خراســان رضوى 
به مساحت(21574)بیســت و یــک هزاروپانصدوهفتادوچهارمترمربع که ششــدانگ با 
شــماره دفتــر الکترونیکى139820306011002269به شــماره چاپى ســند مالکیت 
496340سرج ســال97به نام مدیون محمددولت آبادى ثبت و سند مالکیت صادرشده 
و محدود به حدود ذیل اســت شماالدرســه قسمت که قســمت دوم آن غربى است.اول 
دیواریســت بطول(22/50)بیست و دومتروپنجاه ســانتیمتربه شماره باقیمانده پانصدو 
پنجاه و پنج فرعى دوم دیواریســت بطول(37/00)ســى و هفت متر به شماره باقیمانده 
پانصدوپنجــاه و پنــج فرعى ســوم دیواریســت بطول(64/50)شــصت و چهارمتروپنجاه 
سانتیمتر به شــماره باقیمانده پانصدوپنجاه و پنج فرعى شرقا در سه قسمت که قسمت 
دوم آن جنوبى اســت.اول مرزیست بطول(43/50)چهل و ســه متروپنجاه سانتیمتر به 
شماره باقیمانده پانصدو پنجاه و پنج فرعى دوم مرزیست بطول(5/00)پنج متربه شماره 
باقیمانده پانصدوپنجاه و پنج فرعى ســوم مرزیســت بطول(133/50)یکصدوسى و سه 
متروپنجــاه ســانتیمتربه شــماره باقیمانده پانصدوپنجــاه و پنج فرعى جنوبا دیواریســت 
بطول(104/00)یکصدوچهارمتربه شــماره باقیمانده پانصدوپنجــاه و پنج فرعى غربا در 
پنج قســمت که قســمت پنجم آن شــمالى قســمت هاى اول و دوم آن جنوبى است.اول 
مرزیســت بطول(50/00)پنجاه متر به شــماره باقیمانــده پانصدوپنجاه و پنج فرعى دوم 
مرزیســت بطول (14/00)چهارده متربه شماره باقیمانده پانصدوپنجاه و پنج فرعى سوم 
مرزیست بطول (49/50)چهل و نه متروپنجاه سانتیمتربه شماره باقیمانده پانصدوپنجاه 
و پنــج فرعى چهــارم مرزیســت بطول(119/00)یکصدونوزده متربه شــماره باقیمانده 
پانصدوپنجــاه و پنج فرعى پنجم مرزیســت بطــول (5/00)پنج متربه شــماره باقیمانده 
پانصدوپنجــاه و پنــج فرعى.کــه هردو پــالك ششــصدوهفتادوهفت فرعى و ششــصدو 
هفتادوشــش فرعى برابر ســند رهنــى شــماره96985مورخ1392/07/07دفترخانه 
اسنادرسمى2ســبزوار در رهن بانک کشاورزى بوده و به علت عدم پرداخت بدهى منجر 
به صدور اجرائیه گردیده و به شــرح نامه وارده 6218006243-1398/09/20بانک 
بســتانکار فاقد بیمه مى باشدوقبل از فک رهن حق واگذارى مورد رهن به غیر تحت هر 
عنــوان و شــرایطى و همچنین انجــام هرگونه عملى که باعث نقصــان و کاهش در ارزش 
ملک مورد نظر گردد عهده مالک یا مالکان وثیقه ســلب و ســاقط مى گردد که برابر نظریه 
کارشــناس رســمى دادگســترى ششــدانگ پالك ششصدوهفتادوشــش فرعى به مبلغ 
چهارمیلیاردو نودو چهارمیلیون و هفتصدو چهار هزار ریال و ششــدانگ پالك ششــصدو 
هفتادوهفت فرعى یک میلیاردو هفتصدوهفده میلیون و هفتصدو بیست و هشت هزار 
ریــال ارزیابى قطعــى گردیده که پالك ششــصدو هفتادو هفت فرعى بــه صورت مخلوط 
اشــجار پســته و بین ردیف هاى زراعت به صورت آبى بوده و داراى حق آبه از چاه عمیق 
غالمان و مصدق و داراى حدود300اصله درخت پســته 15-20ســاله و داراى دامدارى 
داخل پالك(گوســفنددارى فعال)داراى اعیان حدود200مترمربع مسقف با طاق ضربى و 
آهن و تاسیسات آبشخورى و دیوارچینى اطراف و ششدانگ پالك ششصدوهفتادوشش 
فرعى به صورت زمین مزروعى و به صورت باغ پســته و قســمتى زراعى بوده داراى حق 
آبــه از چاه عمیق غالمان و مصدق با اعیان داخــل آن به تعداد حدود 1700اصله درخت 
پســته 15-20ساله زیرکشــت آبى و بین ردیف هاى پسته کشــت زراعت هم مى شود 
و ملــک در تصرف محمد دولت آبادى مى باشــد واقع در محدوده جنوبى روســتاى دولت 
آبــاد کــه در قبال طلب بانک بســتانکار و هزینه هــاى اجرایى در پرونده اجرایى کالســه 
9800374در روز شــنبه مورخــه 1398/10/28از ســاعت9صبح الى12ظهردرمحــل 
شعبه اجراى ثبت اسناد سبزوار واقع در خیابان اسدآبادى از طریق مزایده حضورى نقدا 
بفروش میرســد مزایده از مبلغ کارشناســى شده شــروع و به باالترین رقمى که خریدار 
داشــته باشــد فروخته مى شــود و الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب 
،برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض  شــهردارى و اداره اوقاف و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده 
است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول مى گردد ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد.( م الف98/100/3192)
تاریخ انتشار: شنبه 1398/10/07

 بهروز خسروجردى-معاون اجراى اسناد رسمى سبزوار

   آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى فاقد سند رسمى 

برابــر آراء صــادره هیات موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى کالله تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است، لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شــرح زیر بــه منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 
در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
، مــى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهــى به مدت دو ماه ودرخصــوص راى اصالحى به 
مــدت یکمــاه اعتراض خــود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند.  
 پالك 199-اصلى اراضى قریه کوسه بخش 9

کالســه  پرونــده   139860312012001507 شــماره  1-رأى 
1398114412012000013 تصرفــات مفروزى و مالکانــه آقاى/خانم محمد رضوانى  
فرزند غالمرضا  بشماره شناسنامه 609  صادره از آزادشهر  دائر بر صدور سند مالکیت 
ششــدانگ یک قطعه زمین بابناى احداثى به مساحت  197,12  متر مربع مفروز و مجزى 
شــده از پــالك 199- اصلى واقع در قریه کوســه بخــش 9 ثبت کالله انتقــال ملک مع  

الواسطه  از مالک رسمى عطا خان عطائى
کالســه  پرونــده   139860312012001704 شــماره  2-رأى 
1398114412012000014  تصرفات مفروزى و مالکانه آقاى/خانم زینب ســراوانى   
فرزنــد  صفــر  بشــماره شناســنامه 771  صادره از گنبــد کاووس  دائر بر صدور ســند 
مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بابناى احداثى به مساحت 114,66  متر مربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 199- اصلى واقع در قریه کوسه بخش 9 ثبت کالله انتقال ملک مع  

الواسطه  از مالک رسمى خانم صدیقه اکبرى
کالســه  پرونــده   139860312012001593 شــماره  3-رأى 
1398114412012000054 تصرفات مفروزى و مالکانه آقاى/خانم تاج مراد پارســه  
فرزند رجب مراد  بشماره شناسنامه 1087 صادره از مانه و سملقان دائر بر صدور سند 
مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بابناى احداثى به مساحت 451,63  متر مربع مفروز و 
مجزى شــده ازپالك 199-اصلى واقع در قریه کوسه بخش 9 ثبت کالله انتقال ملک مع 

الواسطه از مالکان رسمى وراث عطا خان عطائى
پالك 201-اصلى قریه آیدرویش بخش9

کالســه  پرونــده   139860312012001702 شــماره  4-رأى 
1397114412012000224 تصرفــات مفــروزى و مالکانــه آقاى/خانــم امان محمد 
امانى  فرزند خدر محمد شناســنامه 11582 صادره از کالله دائر بر صدور سند مالکیت 
ششــدانگ یک قطعه زمین بابناى احداثى به مســاحت 170,38  متر مربع مفروز و مجزى 
شــده ازپــالك 201-اصلى واقع در قریه آیدرویش  بخــش 9 ثبت کالله انتقال ملک مع 

الواسطه از مالک رسمى ابراهیم الهى
پالك 212-اصلى قریه قوجمز بخش 9

کالســه  پرونــده   139860312012001705 شــماره  5-رأى 
1397114412012000076 تصرفــات مفروزى و مالکانه آقاى/خانم حســن نورى نیا  
فرزند عوض نفس بشــماره شناســنامه 630  صادره از کالله دائر بر صدور سند مالکیت 
ششــدانگ یک قطعه زمین بابناى احداثى به مســاحت 583,38  متر مربع مفروز و مجزى 
شــده ازپالك ثبتى 18 فرعــى از 212-اصلى واقع در قریه قوجمــز  بخش 9 ثبت کالله 

انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمى غالمرضا نور نعمت شاهى
کالســه  پرونــده   139860312012001703 شــماره  6-رأى 
1398114412012000112 تصرفــات مفــروزى و مالکانــه آقاى/خانــم رضا پارســا  
فرزنــد عباس بشــماره شناســنامه 547  صــادره از کاللــه دائر بر صدور ســند مالکیت 
ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى به مساحت 179,44  متر مربع مفروز و مجزى 
شــده ازپالك 34  فرعى از  212-اصلى واقع در قریه قوجمز  بخش 9 ثبت کالله انتقال 

ملک بال واسطه از مالک رسمى خانم تقانگل محمدى قودنه
پالك 213-اصلى قریه کالله بخش9

کالســه  پرونــده   139860312012001508 شــماره  7-رأى 
1397114412012000155 تصرفــات مفــروزى و مالکانــه آقاى/خانــم علــى جــان 
درویشــى فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 271  صادره از کالله دائر بر صدور سند 
مالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى به مساحت 100,80  متر مربع مفروز 

و مجزى شــده ازپالك 303  فرعى از  213-اصلى واقع در حوزه ثبت ملک کالله و بخش 
9 کالله انتقال ملک بال  واسطه از مالک رسمى موسى میرشکار

کالســه  پرونــده   139860312012001514 شــماره  8-رأى 
1398114412012000028 تصرفــات مفــروزى و مالکانــه آقاى/خانــم عبدالرحیم 
فرهمند فرزند اراز ســعد بشماره شناســنامه 1046 صادره از کالله دائر بر صدور سند 
مالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى به مســاحت 68,50  متر مربع مفروز 
و مجزى شــده ازپالك ثبتى 1979 فرعى از  213-اصلــى واقع در حوزه ثبت ملک کالله 
و  بخش 9  کالله انتقال ملک  از مالک رســمى ســهمى مشاعى خود متقاضى. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. م- الف: 8575
تاریخ انتشار نوبت اول:   شنبه 07/ 10 /1398
تاریخ انتشار نوبت دوم:  شنبه 21/  10 /1398

  هوشنگ مشانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کالله
                                                                                                            

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چــون تحدیــد یک باب خانه به پــالك 3030 فرعى از ســنگ 71 اصلى قریه جیالرد 
که بنام ســیده فاطمه.بدرى. ســیده معصومه.شــهین. ســکینه. ســیده ربابه. سیدتقى. 
ســیدناصر شــهرت همگى کاظمى فرزندان مرحوم کوکب خطیبى مى باشد در جریان ثبت 
اســت بعلت عدم حضور مالک تاکنون انجام نگردیده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت 
نیز نمى توان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى کتبى نامبرده تحدیدپالك مذکور در روز شنبه 
مورخ 1398/11/5 ســاعت 11 صبــح در محل وقوع ملک انجام مى گردد. بدینوســیله 
بــه اطالع اهالى و خصوصا بمالکیــن مجاور و یا نماینده قانونى آنهــا اعالم مى دارد که در 
روز و ســاعت مقــرر در محل مذکور حضور بهم رســانند. مهلت اعتــراض از تاریخ تنظیم 
صورتمجلــس بمــدت یکماه خواهدبــود و اعتراضات مجاورین طبق مــاده 20 قانون ثبت 

پذیرفته و رسیدگى خواهدشد. تاریخ انتشار: 1398/10/07- 6545
عابدین نورى شیرازى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقــاى مصطفــى مختارى فرزند على اکبر  به شــماره ملى 0439383951  باســتناد 
شــهادتنامه وگواهى فوت و فتوکپى شناســنامه ورثه درخواستى بشــماره 98/4/573 
تقدیم این شــورا نموده و چنین اشــعار داشته است که شــادروان سلیمه پازکى فرزند 
محمد به شــماره ملى 0439877601 در تاریخ 1396/09/25 در اقامتگاه دائمى خود 
در گذشته و ورثه حین الفوت وى عبارتند از :1. مجتبى مختارى فرزند مصطفى به شماره 
ملــى 0439385776  متولد 1361/11/10 صادره از دماوند(پســر متوفى)2. مجید 
مختارى فرزند مصطفى به شــماره ملــى 0439978351  متولد 1367/06/25 صادره 
از دماوند(پسر متوفى)3. سمانه مختارى فرزند مصطفى به شماره ملى 0439630789  
متولــد 1363/06/27 صــادره از دماوند(دختر متوفى)4. مصطفــى مختارى فرزند على 
اکبر به شــماره ملــى 0439383951  متولد 1335/10/05 صادره از دماوند(همســر 
متوفى)والغیر.اینک با انجام تشــریفات قانونى در خواســت مزبور در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى صادر خواهد 

شد.6560
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى مســعودفراحى به داراى شناســنامه شماره  52474  به شــرح درخواست به 
کالســه 98/ش330/6  از ایــن دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شادروان سکینه ناصرگرکانى به شناسنامه 1487 در تاریخ 98/06/21 
در اقامتــگاه دائمــى خود در گذشــته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به :1. 
مســعود فراحى به کــد ملى 0032850395 فرزند محمدعلــى متولد 1334/11/16 ( 
پســر متوفى)اینک با انجام تشــریفات قانونى در خواســت مزبور در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى صادر خواهد 

شد. 6561
رئیس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


