:آقای مختار خداپرســت اردالن فرزند حسن به نشانی دولت آباد شهرک
شــهيد رجایی خ ناصر احمد پور نبش کوچه احمــد زاده پ  1واحد 5
خواندگان -1:آقای محمد عبدی سخندل فرزند یونس به نشانی مجهول
المکان -2آقای کریم مرادی فرزند حسينعلی به نشانی دولت آباد شهرک
شــهيد رجائی خ طبائی کوچه صاحب الزمان پ 23خواســته :اعسار از
پرداخت هزینه دادرسی گردشکار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق
به طرفيت خوانده –خواندگان فوق الذکر تقدیم داشته که پس از ارجاع
پرونده به این شــعبه و ثبت کالسه فوق و تعيين وقت رسيدگی و دعوت
متداعيين و جری تشــریفات قانونی در وقت مقــرر فوق الذکر دادگاه به
تصدی امضا کنندگان تشکيل شده است فلذا دادگاه با بررسی به محتویات
پرونده و استماع اظهارات و دالیل موجود با استعانت از خداوند متعال
بدین وســيله ختم رســيدگی را اعالم و به شــرح آتی مبــادرت بصدور
رای می نماید .رئيس شــعبه قربان نوروزیــان رای دادگاه در خصوص
دادخواست خواهان مختار خداپرست اردالن بطرفيت خواندگان محمد

نســبت به دعوی خواهان و مدارم ابــرازی دفاع و تعرضی ننمودند و به
دین اقرار دارند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحيح و وارد تلقی به مواد
 198و  519قانون آئين دادرسی مدنی و  10و  230قانون مدنی خواندگان
را متضامنــا به پرداخــت  255/000/000ریال بعنوان اصل خواســته و
 8225000ریال هزینه دادرســی و نيــز  7/320/000ریال حق الوکاله از
باب رعایت قواعد تســبيب و ال ضرر در حق خواهان محکوم می نماید
اجرای احکام مکلف اســت خسارت تاخير تادیه را از تاریخ 95/11/19
بماخذ  %36به نسبت اصل مانده بدهی به مبلغ  180/000/000ریال لغایت
وصول محکوم به محاسبه و در حق محکوم له ابصال نماید رای صادره
راجــع به خوانده اول غيابی بوده و ظرف  20روز قابل واخواهی در این
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و قيمت همه اموال منقول و غير منقول ،به طور مشروح مشتمل بر
ميــزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و مؤسســات مالی و
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقيق حساب
هــای مذکور و کليه ی اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث
دارد و کليه ی مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرست نقل و
انتقاالت و هر نوع تغيير دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل
از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی
ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود ( مواد
 8و  3قانــون نحوه اجرای محکوميت مالــی 4 .) 1394ـ خودداری
محکــوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای
حکــم  ،حبس تعذیری درجه هفــت را در پی دارد( .ماده  34قانون
اجرای احکام مدنی ).
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی
(حقوقی ) دادگستری شهرستان شهریار ـ سید رضا عابدی

آگهی موضوع ماده  ۳قانون وماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139660309001000586مورخه  96/04/20هيات اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحيه یک قزوین موضوع
پرونده کالســه  1391114409002001171تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقاي رمضانعلی برزگرشــالی فرزند تقی بشــماره شناسنامه 23
صادره از بوئين زهرا در ششدانگ یك قطعه زمين مزروعی به مساحت
 101362/84متــر مربع پالک  93اصلی واقــع در مهدی آباد بزرگ بخش
هشــت قزوین محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم وپس
از اخذ رســيد  ،ظرف مدت یکماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مــدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر
خواهد شد.
تاریــخ انتشــارنوبت اول 1396/06/19 :تاریــخ انتشــارنوبت دوم:
1396/07/04
حسن غالمحسینی -رئیس ثبت اسنادوامالک

برابررای شماره  139560309002004680مورخه  1395/09/23پرونده کالسه
 1395114409002000141هيات اول موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحدثبتی
حــوزه ثبت ملک تاکســتان تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای علی
رحمنی فرزند محمد بشــماره شناســنامه  26201کد ملی  4390254995صادره
از تاکســتان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  58/48متر مربع پالک
 7392فرعی از  1اصلی واقع در تاکســتان بخش  8قزوین محرز گردیده اســت
 .لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می گردد
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض ،خود را
به این اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســليم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید  .بدیهی اســت در
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/19
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/07/04 :
مسعود رحمانی رئیس ثبت اسناد و امالک

که برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سندشماره
 24556مــورخ  1395/2/23دفترخانه  568تهران بين شــما و آقای اکبر نعمتی مبلغ
 374/400/000بدهکار می باشيد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست
صدور اجرائيه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائيه صادر و به کالسه فوق در این
اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده  18/19آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما
ابالغ می گردد از تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائيه محســوب اســت
فقط یک نوبت در روزنامه منتشــر می گردد ظرف مدت  10روز نسبت به پرداخت
بدهی خود اقدام و در غيراینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عمليات اجرائی طبق
مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
قادری رییس اداره اجرای ثبت اسناد کرمانشاه
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آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابررای شماره  139660309002001620مورخه  1396/05/16پرونده
کالســه  1395114409002000515هيــات اول موضــوع قانون تعيين
و تکليف وضعيت وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک تاکستان تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای کامران افشــار فرزند محمد حســن بشماره
شناسنامه  176کد ملی  4391374455صادره از تاکستان در ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت  91/65متر مربع پالک  25449فرعی از 6040
فرعی از  1اصلی واقع در تاکســتان بخــش  8قزوین خریداری از مالک
رسمی تعاونی مسکن فرهنگيان محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می گردد در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
تواننــد از تاریخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو مــاه اعتراض ،خود را به
این اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید  .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکيت صادر خواهد شــد .تاریخ انتشــار نوبت اول  1396/06/19تاریخ
انتشار نوبت دوم1396/07/04 :
مسعود رحمانی رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابررای شماره  1396603090020001430مورخه  1396/04/28پرونده
کالســه  1394114409002000462هيــات اول موضــوع قانون تعيين
و تکليف وضعيت وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند
رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک تاکستان تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای جمشيد ترابی فرزند براتعلی بشماره شناسنامه
 22323کد ملی  4390215825صادره از تاکســتان در عرصه ششــدانگ
یک باب ســاختمان به مســاحت  110/86متر مربع پالک  13890فرعی
از  1اصلی واقع در تاکســتان بخش  8قزوین خریداری از مالک رســمی
خانم ها مریم و زهره رحمانی محرز گردیده اســت  .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می گردد در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
تواننــد از تاریخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو مــاه اعتراض ،خود را به
این اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید  .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/19
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/07/04 :
مسعود رحمانی رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کالســه پرونــده  155-2-96:وقت رســيدگی  :مورخ  96/8/1ســاعت
 9/30خواهان :بوتان جعفری خوانده :اميرداد اميری خواسته :انتقال سند
مالکيت خط تلفن همراه خواهان دادخواستی تسليم دادگاه های عمومی
نموده که جهت رســيدگی به شــعبه دوم ارجاع گردیده و وقت رسيدگی
تعيين شــده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان
و دســتور دادگاه و بتجویز ماده  73قانون آئين دادرسی مدنی مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثيراالنتشار آگهی ميشودتا خوانده از تاریخ نشر
آخریــن آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت
مقرر باال جهت رســيدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغی بوسيله
آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
شورا حل اختالف حوزه دوم بخش کهریزک -م الف ۳82۳
خواهان :حسين لطيفی نام پدر :علی اکبر متولد  1329شغل :آزاد آدرس:
شــهرک گلریز بلوار والیــت پالک  35خوانده :عبــاس ولی الهی آدرس
:مجهول المکان نوع خواســته  :نوع خواسته تقاضای صدور قرار تامين
خواســته مبنی بر توقيف خودرو پژو 405به شماره ایران  298 -66و 33
انتشار آگهی شود .
شعبه  2شهرستان تهران بخش آفتاب ۳776-
آگهی ابالغ وقت دادرسی به خوانده :علی جالب پور
مجهول المکان
کالســه پرونده  96/1453:شــورای حل اختالف حســن آباد فشافویه
وقت رســيدگی  96/8/6:ساعت  9خواسته :مطالبه خواهان دادخواستی
تقدیم شورای حل اختالف حسن آباد نموده که در جریان رسيدگی قرار
گرفته و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به
درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده  3قانون آین دادرسی
مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثيراالنتشــار آگهی ميشود تا خوانده
از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف حسن
آباد مراجعه ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و
ضمائم را دریافت نماید و دروقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهم
رسانيد،ضمنا چنانچه بعدا ابالغی بوسيله آگهی الزم شود،فقط یک نوبت
منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود،بدیهی است در صورت عدم حضور
در جلسه دادرسی ،شورا غيابا رسيدگی و تضميم مقتضی اتخاذ مينماید.
رئیس حوزه شورای حل اختالف بخش فشافویه -م الف
۳779
خانم زینت شریعتی دارای شناسنامه شماره  9521به شرح دادخواست
به کالسه  446/963/96این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده
و چنين توضيح داده که شادروان مهدی مرادی بشناسنامه  2620در تاریخ
 94/9/7اقامتــگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حين الفوت آن
مرحوم منحصراســت به -1 :زینت شریعتی به ش ش  9521مادر متوفی
متوفــی بغير از نامبــرده ورثه دیگری ندارد .و اینک با انجام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مينماید تا هرکســی
اعتراضی دارد و یا وصيتنامه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه  96۳دادگاه عمومی – م الف ۳84۱
پرونده کالسه  960998025050007شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی)
شهرستان شهرری تصميم نهایی شماره  9609970250500509خواهان
:آقای مختار خداپرســت اردالن فرزند حسن به نشانی دولت آباد شهرک
شــهيد رجایی خ ناصر احمد پور نبش کوچه احمــد زاده پ  1واحد 5
خواندگان -1:آقای محمد عبدی سخندل فرزند یونس به نشانی مجهول
المکان -2آقای کریم مرادی فرزند حسينعلی به نشانی دولت آباد شهرک
شــهيد رجائی خ طبائی کوچه صاحب الزمان پ 23خواســته :اعسار از
پرداخت هزینه دادرسی گردشکار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق
به طرفيت خوانده –خواندگان فوق الذکر تقدیم داشته که پس از ارجاع
پرونده به این شــعبه و ثبت کالسه فوق و تعيين وقت رسيدگی و دعوت
متداعيين و جری تشــریفات قانونی در وقت مقــرر فوق الذکر دادگاه به
تصدی امضا کنندگان تشکيل شده است فلذا دادگاه با بررسی به محتویات
پرونده و استماع اظهارات و دالیل موجود با استعانت از خداوند متعال
بدین وســيله ختم رســيدگی را اعالم و به شــرح آتی مبــادرت بصدور
رای می نماید .رئيس شــعبه قربان نوروزیــان رای دادگاه در خصوص
دادخواست خواهان مختار خداپرست اردالن بطرفيت خواندگان محمد
آگهی موضوع ماده  ۳قانون وماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139660309001000586مورخه  96/04/20هيات اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحيه یک قزوین موضوع
پرونده کالســه  1391114409002001171تصرفات مالکانه بالمعارض

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ایالم
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مهران
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده 13آیيــن نامه قانــون تعييــن تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره
139660315002000710هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ســاختما نهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
مهــران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــي آقاي فتاح رحمتيان فرزند عباس
بشــماره شناســنامه  12صادره ازمهران در یك باب خانه به مساحت 433/95
متر مربع پالك  441فرعي از  13اصلي صالح آباد وافع در شهرستان مهران شهر
صالح آباد خيابان شــهيد باهنر خریداري از مالك رســمي آقاي هاشم رحمتيان
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاریخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یك ماه از از
تاریخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1396/06/ 20:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/07/04:
نصراهلل رادپور –رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان مهران
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ایالم
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مهران
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده 13آیيــن نامه قانــون تعييــن تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره
139660315002000723هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ســاختما نهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
مهران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي آیت كشاورز فرزند علي بشماره
شناسنامه 35صادره ازمهران در یك باب خانه (دوطبقه)به مساحت  208/96متر
مربع پالك  440فرعي از 13اصلي صالح آباد وافع در شهرستان مهران شهر صالح
آباد خيابان شــهيد باهنر خریداري از مالك رســمي خانم آهو رحمتيان وآقاي
مجتبي كشاورز محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت
به فاصله  15روز آگهي مي شــود در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت
یك ماه از از تاریخ تســليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/ 20:تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/07/ 04:
نصراهلل رادپور –رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان مهران
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۱۳950400۱0۱۳000576/2
بدینوسيله به نعمت اله زنگنه بدهکار پرونده کالسه 139504001013000576/2

عبدی سخندل و کریم مرادی بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
در خصــوص مطالبه وجــه دادگاه با بررســی اوراق و محتویات پرونده
و مالحظه مفاد دادخواســت تقدیمــی و اظهارات و لوایــح خواهان و
استشهادیه محلی خواهان داللت بر عدم تمکن مالی خواهان در پرداخت
هزینه دادرســی دارد و خوانده در جلســه دادرسی حاضر نشده و الیحه
ای هم تقدیم ننموده در نتيجه اسناد و مدارک خواهان مصون از تعرض
قرار گرفته فلذا دادگاه با توجه به احراز عدم تمکن مالی خواهان دعوی
مطروحه را مقرون به صحت تشخيص داده و مستندا به مواد -504-198
 506قانون آئين دادرسی مدنی حکم بر قبول اعسار خواهان از پرداخت
هزینه دادرسی مزبور را صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید
نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه  5دادگاه حقوقی شهرری قربان نوروزی – م الف
۳842
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کالســه پرونده  522/965/96:وقت رســيدگی  :شنبه  96/9/4ساعت 9
صبح خواهان :حميدرضا معصوميان خوانده :حســين شبکردلنگرودی
خواســته :مطالبه چک خواهان دادخواســتی تسليم دادگاه های عمومی
نموده که جهت رســيدگی به شــعبه  965ارجاع گردیده و وقت رسيدگی
تعيين شــده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان
و دســتور دادگاه و بتجویز ماده  73قانون آئين دادرسی مدنی مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثيراالنتشار آگهی ميشودتا خوانده از تاریخ نشر
آخریــن آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت
مقرر باال جهت رســيدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغی بوسيله
آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه  965شورای حل اختالف شهرری – م الف
۳845
دادنامه
پرونــده کالســه  9509981110600757شــعبه  6دادگاه عمومــی
حقوقی شهرســتان بابل تصميــم نهایی شــماره 9609971110600733
خواهان:تعاونی اعتباری ثامن االئمه به مدیریت محمد حســين نظری با
وکالت خانم فاطمه رجبی دارابی فرزند جعفر به نشانی قائمشهر خ بابل
جنب بانک پارسيان مجتمع روش طبقه  4خواندگان-1 :آقای مجيد ولی
پوررکنی فرزند نعمت اله به نشانی مازندران -بابل همت آباد جنب تکيه
قمر بنی هاشــم -2 09119239022آقای مجيد عبدالمنافی فرزند ســيد
مرتضی به نشــانی مازندران-کياکال روستای رکنی کال نرسيده به مسجد
مهدیه منــزل مرحوم علی پــور رزاق -3 09111261510آقای حســين
ميرزایيان فرزند ذکریا به نشانی مازندران سيمرغ روستای رکن کال نرسيده
به مســجد مهدیه منزل مرحوم علی پوررزاق -4آقای محسن پور رزاق
فرزند علی به نشانی مازندران –کياکال روستای رکنی کال نرسيده به مسجد
مهدیه منزل مرحوم علی پوررزاق  09118525357خواسته ها-1 :مطالبه
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آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی
مصوب سال ۱۳90/9/20
برابررای شماره  139560301057012707تاریخ  95/8/16و رای اصالحی شماره
 139560301057013541مــورخ  1395/9/1صادره از هيات موضوع قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتی اراضی امالک و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصوب
 1390/9/20مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک شــهریار تصرفات مالکانه آقای
محمدرضا لرچی فرزند منوچهر به صورت اعيانی ششدانگ یک قطعه زمين با بنای
احداثی در آن به مســاحت  132/37متر مربع مفروز از پالک  67فرعی از  69اصلی
واقع در شــهریار محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه
سند مالکيت اعيان ششدانگ پالک مذکور به نام آقای محمدبهار لو ذیل ثبت 3801
صفحه  167دفاتر امالک جلد  24ثبت صادر و تسليم شده و سپس برابر سند شماره
 16738مورخ  1359/1/19دفترخانه  20شــهریار ميزان  2/5ســهم از ده سهم پالک
مذکور به نام خانم قمر بهارلو انتقال گردیده است؛ نامبرده در هيات حضور نيافته و
هيــات همراه مقرر نموده با اعمال ماده  3قانون مذکور و ماده 13آئين نامه اجرائيآن
مصوب  1391/4/25نســبت به صدور سند مالکيت به نام متصرف فوق الذکر اقدام
شود لذا بدینوسيله مفاد رای صادره به نامبرده و به اشخاص ذینفع جهت اطالع در دو
نوبت با فاصله  15روز آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند
اعتراض خود را ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار اولين آگهی به اداره ثبت اسناد و
امالک شهریار تسليم و رسيد دریافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت
مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا
صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول  1396/07/04تاریخ انتشار نوبت دوم1396/07/22 :
از طرف سید مرتضی موسوی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار
م الف278۳9 :
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده
47۱/9/96
وقت رسيدگی  96/8/29روزدوشنبه ساعت  15:45حوزه  9خواهان :سجاد حياتی
قوجه بيگلوخوانده :مهدی بهنام فر خواسته :مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسليم
دادگاههای عمومی نموده که جهت رســيدگی به شــعبه حل اختالف ارجاع گردیده
و وقت رســيدگی تعين شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست
خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آئين دادرسی مدنی مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثيراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآخرین
اگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن جهت تبادل لوایح در شعبه حضور
یابد خواهد بود.
دبیر حوزه  9شورای حل اختالف شهریار
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اقایان مهدی
هاشمی و محمود دهقان دهنوی
خواهــان محمد مهدی خواجه دادخواســتی به طرفيت خوانــدگان آقایان مهدی
هاشمی و محمود دهقان دهنوی به خواسته الزام خواندگان به تنظيم سند رسمی و
الزام به اخذ صورتمجلس تفکيکی پایان کار و عندالزوم فک رهن نسبت به یک باب
منزل مسکونی و یک باب مغازه تحت پالک ثبتی  7436فرعی از  47اصلی مطرح که
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  96099826400700026شعبه  7دادگاه
عمومی حقوقی شهرســتان شهریار ثبت و وقت رســيدگی مورخ  96/8/13ساعت
 8:30تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایين دادرسی مدنی
و به علت مجهول المکان بودن خواندگان مهدی هاشمی و محمود دهقان دهنوی و
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراالنتشار آگهی می گردد تا
خوانده ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسيد در دادگاه حاضر گردد در ضمن به خواسته الزام به اخذ صورتمجلس تفکيکی
پایان کار و عند الزوم فک رهن نسبت به یک باب منزل مسکونی و یک باب مغازه
تحت پالک ثبتی  7436فرعی از  47اصلی اضافه گردید.

آگهی حصروراثت
خانم نســرین نریمانی جمادی دارای شناسنامه شماره  2356به شرح
پرونده کالســه  96 – 948از این شورا درخواست گواهی حصروراثت
نموده وچنين توضيح داده که شادروان مظفر نریمانی جمادی به شماره
شناسنامه  959در تاریخ 96/2/ 27در اردبيل اقامتگاه دائمی خود بدرود
حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به  -1سينا نریمانی
جمادی به ش ش  145-228434-2فرزند مظفر پسر متوفی  -2سهيل
نریمانی جمادی به ش ش  145-246934-2فرزند مظفر پسرمتوفی -3
نســرین نریمانی جمادی به ش ش  2356فرزنــد ابراهيم زوجه متوفی
 -4رسالت نریمانی جمادیه به ش ش  23فرزند خداویردی پدر متوفی
 -5فرنگيز حسن وند جمادیه به ش ش  546فرزند احمد مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
مينماید تا هر کس اعتراضی دارد ویا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از
تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی
صادر و هر وصيتنامه جز ســری و رســمی که بعد از موعد ابراز شود از
درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شعبه  ۱۱شورای حل اختالف شهرستان اردبیل
شــماره اجرائيــه  9610422640200075 :شــماره پرونــده :
 9409982640200188شــماره بایگانی شــعبه  940199 :تاریخ تنظيم :
1396/04/25
اجرائیه
مشخصات محکوم له /محکوم لهم 1ـ نام  :محمود نام خانوادگی:
مهدینلوروشتی نام پدر :محمد تقی نشانی  :شهرستان شهریار اندیشه
فاز  1خ اطالعات خ رجایی ک مفتح شرقی ساختمان اتنا پ  4و 5
مشخصات محکوم عليه  /محکوم عليهم 1ـ نام  :ذکراله نام خانوادگی
 :حسين ابادی نشانی  :شهرستان شهریار فاز  1اندیشه خ اطالعات
خ رجایی ک مفتح شرقی پ  4و 2 7ـ .نام  :سيد جواد نام خانوادگی
 :ســجادی مجهول المکان مشــخصات نماینده یا قائم مقام قانونی
محکوم له /محکوم عليه نام  :امين رضا نام خانوادگی  :ایروانی نام
پدر  :محمود نشانی  :خيابان باغ فردوس ـ کوچه اوغان ـ ساختمان
نغمــا ـ واحد  40نوع رابطه  :وکيل محکوم له/محکوم لهم  :محمود
مهدینلوروشتی نام  :حسن نام خانوادگی  :طاهری نشانی  :دادگستری
شــهریار اتاق  95دفترحمایت حقوقی و قضایی نوع رابطه  :نماینده
حقوقی محکوم له  /محکوم لهم :محمود مهدینلور وشتی محکوم به
 :بسمه تعالی بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و
شماره دادنامه مربوطه  9509972640200330محکوم عليه محکوم
است به ذکراله حسين ابادی به فک رهن ( با این توضيح که اقساط
بانک را اقای سجادی باید پرداخت نماید ) از سند رهنی 105329
مورخ  83/5/5دفترخانــه  285تهران و محکوميت وی اقای ذکراله
حســين ابادی پس از فک رهن توســط اقای سجادی به حضور در
یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال شش دانگ یک دستگاه اپارتمان
مســکونی واقع در طبقه ی دوم به مســاحت  70/62متر مربع قطعه
 5تفکيکــی به پالک ثبتــی  8610/46و محکوميت وی به پرداخت
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از تاکســتان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  58/48متر مربع پالک
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منشی شعبه  7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده
خواهان :فرید محســن خوش اندام خوانده :رســول اميری پرونده کالســه:
/960199ش 40خواســته پرداخــت مبلغ  100/000/000ریــال از بابت اصل
خواســته و خســارات و تاخير تاخير وقت رســيدگی 96/8/3 :ساعت 16:30
محل حضور شعبه  40شورای حل اختالف اروميه نظر به مجهول المکان بودن
خوانده و حسب درخواست خواهان شورا به تجویز ماده  73قانون آئين آ.د.م
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثراالنتشار درج می نماید.
صالحی رییس شعبه  40شورای حل اختالف ارومیه
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابررای شماره های  139660309002001626و 139660309002001627
مورخــه  1395/05/17پرونــده کالســه هــای  1395114409002000433و
 1395114409002000434هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن و تکليف
وضعيت وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در
واحدثبتی حوزه ثبت ملک تاکســتان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان
ذیل محرز گردیده اســت – 1 .آقای وحيد محرمی فرزند حبيب اهلل بشــماره
شناسنامه و ملی  4380139204صادره از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ
یک باب ســاختمان به مســاحت  138متر رمبع پالک  18977فرعی از 15892
فرعی از  1اصلی واقع در تاکســتان بخش  8قزوین خریداری از مالک رسمی
آقای حبيب اله محرمی محرز گریده اســت – 2 .آقای محســن محرمی فرزند
حبيب اهلل بشــماره شناسنامه  2979و کدملی  4391810654صادره از تاکستان
در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  138متر مربع
پــالک  18977فرعــی از  15892فرعی از  1اصلی واقع در تاکســتان بخش 8
قزوین خریداری از مالک رسمی آقای حبيب اله محرمی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می گردد
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض ،خود را
به این اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید  .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/07/04
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/07/22 :
مسعود رحمانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بــه تجویز ماده  180قانون آیين دادرســی در امور کيفری بدینوســله به خانم
مرســده جعفری فرزند احمد به اتهام فــروش و انتقال مال غير که در حال
حاضر مجهول المکان ميباشند ابالغ ميگردد در پرونده کالسه  960133/102در
خصوص پرونده شکایت حميدرضا اسفندیاری و غيره برای مورخه 96/8/14
ساعت  10صبح در دادگاه جزایی ساوه حاضر شوید مراتب یک نوبت آگهی
ميگردد در صورت عدم حضور در وقت مقرر و یا عدم ارسال الیحه دفاعيه یا
عدم معرفی وکيل دادگاه غيابا رسيدگی و تصميم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.
دفتر شعبه  ۱02دادگاه جزایی ساوه م الف ۱070:
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به تجویز ماده  180قانون آیين دادرسی در امور کیفری بدینوسله به اقای
حسين مددی فرزند عباس به اتهام مزاحمت تلفنی که در حال حاضر
مجهول المکان ميباشند ابالغ ميگردد در پرونده کالسه  960187/102در
خصوص پرونده شکایت امير نوری برای مورخه  96/8/15ساعت  10صبح
در دادگاه جزایی ساوه حاضر شوید مراتب یک نوبت آگهی ميگردد در
صورت عدم حضور در وقت مقرر و یا عدم ارسال الیحه دفاعيه یا عدم
معرفی وکيل دادگاه غيابا رسيدگی و تصميم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.
دفتر شعبه  ۱02دادگاه جزایی ساوه م الف ۱07۱:
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بــه تجویز ماده  180قانون آیين دادرســی در امور کيفری بدینوســله به اقای
مرتضی نوروزی فرزند عبدالکریم به اتهام حمل مشروبات الکلی که در حال
حاضر مجهول المکان ميباشند ابالغ ميگردد در پرونده کالسه  960437/102در
خصــوص پرونده گــزارش نيروی انتظامــی برای مورخه  96/8/15ســاعت
 10صبح در دادگاه جزایی ساوه حاضر شوید مراتب یک نوبت آگهی ميگردد
در صــورت عدم حضور در وقت مقرر و یا عدم ارســال الیحه دفاعيه یا عدم
معرفی وکيل دادگاه غيابا رسيدگی و تصميم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.
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و  0/36متر دیواری است اشتراکی با کاشانه  2313فرعی دوم در پنج قسمت که
قسمت های اول و سوم شمالی و قسمت پنجم جنوبی است به طولهای  1/5و 1/6
برابررای شماره  139560309002004680مورخه  1395/09/23پرونده کالسه
و  0/6و  5/05و  0/9متر درب و دیواری است براه پله و آسانبر مشاعی سوم در سه
 1395114409002000141هيات اول موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت
متر دیواری
 0/85و 1/4
طولهای 4/7
اراضی وجنوبی است
قسمت دوم
قسمت که
واحدثبتی
مستقر در
ســندورسمی
ســاختمانبههای فاقد
وضعيت ثبتی
فضای
دیواری است
مالکانه و 0/65متر
تصرفاتبه طول
مذکور چهارم
کاشانه
است
علی
متقاضیبهآقای
بالمعــارض
تاکســتان
اشتراکی باملک
حــوزه ثبت
صادره
 26201کد
بشــماره
فرزند محمد
4390254995چهارم
ملیواقع در طبقه
هاست
شناســنامهکاشانه
قانون تملک
ارتفاقی طبق
رحمنیحقوق
خیابان و

بازرگـانی

دفتر شعبه  ۱02دادگاه جزایی ساوه م الف ۱072:
رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سيد علی مير لوی موسوی دارای شناسنامه شماره 2741180393بشرح
دادخواســت به کالســه /701063ش 96/67ازاین شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شــادروان ســيد حســين ميرلوی
موسوی بشناسنامه  91در تاریخ  96/6/11اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به -1سيد علی ميرلوی موسوی فرزند سيد
حسين پسر متوفی -2لعيا ميرلوی موسوی فرزند سيد حسين دختر متوفی
-3ليال مير لوی موسوی فرزند سيد حسين دختر متوفی -4حوریه عزت اله
اینک با انجام تشریفات مقدماتی
همسر متوفی
زاده فرزند حبيب
درخواست مزبور به استناد ماده  362قانون امور حسبی را دریک نوبت آگهی
می نماید تاهرکس اعتراض دارد ویاوصيتنامه از متوفی نزداوباشد ازتاریخ نشر
نخستين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردواال گواهی صادرخواهدشد.
رییس شعبه 67شورای حل اختالف ارومیه
تاریخ انتشار 1396/7/4 :م الف382 -
ابالغ دادنامه
آقای مهدی چيچکی فرزند محمود در پرونده کالسه 9509982554301453
و بایگانی  960384دایر به ترغيب و تحریک دیگران به اســتعمال مواد مخدر
و روانگردان از طریق ســامانه های رایانه ای و مخابراتی به تحمل یک ســال
حبس تعزیری و مبلغ پنج ميليون ریال به نفع خزانه دولت محکوم شــده اید
رای صادره غيابی و ظرف بيســت روز پس از ابالغ واخواهی در این دادگاه
می باشد.
مدیر دفتر شعبه  ۳دادگاه کیفری دو شهر ساوه – خلج احمدی م
الف۱07۳:
ابالغ دادنامه کیفری
بدینوســيله به اقای قاســم ســعيدی وخانمهــا گل زری ســعيدی –گل نار
ســعيدی و نازنين ســعيدی ابــالغ می گردد که بــه موجب دادنامه شــماره
 9609972552400793صادره از شعبه  104دادگاه کيفری دو ساوه در پرونده
کالسه  950012موضوع شکایت خانمها دلخواه رحمانی فرزندغالم و بی بی
گل رحمانی به اتهام مشــارکت در ضرب و جــرح عمدی به پرداخت دیه در
حق شکات (دلخواه رحمانی و بی بی گل رحمانی ) محکوم گردیده اید رای
صادره غيابی محسوب و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در این دادگاه و پس از ان به لحاظ اینکه دیه مورد حکم کمتر از یک دهم دیه
کامل باشد لذا قطعی است.
مدیر دفتر شعبه  ۱04دادگاه کیفری دو ساوه -خدیجه تجلی م
الف ۱074:
آگهی مفقودی برگ سبز (شناسنامه)
برگ ســبز وانت پيکان مــدل  1381بنام ناصر صوفی ســليمان برده زرد به
شــماره پالک  343-61ب  72وشماره موتور  11518100954وشماره شاسی
 0081900772مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
سقز
آگهی مفقودی سند مالکیت (برگ سبز)
ســند مالکيت برگ سبز خودرو ســواری پژو مدل  1388بنام فرشته امينی به
شــماره پالک  369-27ق  32وشماره موتور  12488022536وشماره شاسی
 NAAM01CA09K942061مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
سقز
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی
سعیدی فر
کالسه پرونده  960241:وقت رسيدگی  96/8/9:ساعت  13خواهان :معصومه
یعقوبی زاده ونينی خوانده :مهدی سعيدی فر خواسته :صدور حکم بر نصب
و ضم امين به ولی غائب خواهان دادخواستی تسليم دادگاه های عمومی نموده
که جهت رســيدگی به شعبه ســوم ارجاع گردیده و وقت رسيدگی تعيين شده
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و
بتجویز ماده  73قانون آئين دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثيراالنتشــار آگهی ميشودتا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه
بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند
چنانچه بعدا ابالغی بوسيله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده
روز خواهد بود .
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک – م الف
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از  15179اصلی بخش  5ثبت در صفحه  113دفاتر  532امالک ذیل ثبت
 105589با شماره چاپی  - 024938الف  94بنام آقای حسن دیده ور فرزند
صفرعلی به ش ش  3961ثبت و صادر و تسلیم شده که بموجب رای شماره
 1394060302026005270مورخ  1394/3/30هیات حل اختالف در سهم
نامبرده مفروز شده اکنون با درخواست کتبی به شماره وارده  26023355مورخ
 1396/6/19و دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 8481
مورخ  1396/6/19به گواهی دفترخانه  243اصفهان رسیده ،لذا مدعی است
که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور
سند مالکیت المثنای ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک
اصالحی ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ
نمایید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی
طبق مقررات خواهد شد .رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
شماره م/الف 20941

ARDA.NET
آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک8726فرعی از1
اصلی واقع در مزرعه خاراب سمیرم
شماره 418015/17/1396 :تاریخ 96/7/1 :نظر با اینکه تحدید حدود
ششدانگ یک قطعه باغ پالک شماره 8726فرعی از 1اصلی واقع در
بخش ثبتی سمیرم مزرعه خاراب که طبق سوابق و پرونده ثبتي به
نام خانم لیال صالحی فرزند علی حسین وغیره در جریان ثبت است
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت .اینک بنا به
دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق نقاضاي نامبرده تحدید
حدود پالک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 1396/07/25ساعت 9
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد  ،لذا به موجب این آگهي به
کلیه مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهي
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا  30روز پذیرفته
خواهد شد .تاریخ انتشــار 1396/07/04:رئیس ثبت اسناد و امالک
سمیرم محمد زمانی شماره م/الف 1184

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد
برخوار بخش  16ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی
که برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سندشماره
دفتر شعبه  ۱02دادگاه جزایی ساوه م الف ۱072:
اختصاصیشهریار
حقوقی شهرستان
دادگاه
منشی شعبه 7
عمومیحدود
تحدید
آگهی
گردیده
تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز
رونوشت آگهی حصروراثت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده
 24556مــورخ  1395/2/23دفترخانه  568تهران بين شــما و آقای اکبر نعمتی مبلغ
یک
ششدانگ
حدود
تحدید
چون
96/7/1-96/25021889
شماره:
ساختمانهای
اراضی و
وضعیت ثبتی
تکلیف
374/400/000ماده 3
است لذا طبق
آقای سيد علی مير لوی موسوی دارای شناسنامه شماره 2741180393بشرح
فاقد خواهان :فرید محســن خوش اندام خوانده :رســول اميری پرونده کالســه:
درخواست
بستانکار
پرداخت وجه
اثر عدم
تعیینکه بر
قانونباشيد
بدهکار می
فاصله 15
دونوبت به
تشریفاتمراتب
اطالع عموم
صدوررسمی و
سند
بابتواقع
19/154
فرعــی از
مبلغ1950
شــماره
خواســتهپالک
/960199ش 40نجاری
آگهیاینمی باب کارگاه
اصلدر دادخواســت به کالســه /701063ش 96/67ازاین شورا درخواست گواهی
ریــال از
100/000/000
پرداخــت
کالسهروزفوق در
صادر و به
قانونیدراجرائيه
منظورپس از
اجرائيهبهنموده
صباغی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شــادروان ســيد حســين ميرلوی
غالمرضا 16:30
 96/8/3ساعت
رســيدگی:
وقت
تاخير
تاخير
و
خســارات
و
خواســته
بشما
رسمی
اسناد
مفاد
اجرائی
نامه
آئين
18/19
ماده
طبق
لذا
باشد
می
مطرح
اجراء
اعتراضی
متقاضیان
مالکیت
اسناد
صدور
به
نسبت
اشخاص
که
صورتی
در
شود
بخش  14ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام
ابالغ می گردد از تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائيه محســوب اســت

محل حضور شعبه  40شورای حل اختالف اروميه نظر به مجهول المکان بودن

موسوی بشناسنامه  91در تاریخ  96/6/11اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی

