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آگهی اخطار اجرایی
شماره-3/95 :ش ح 12به موجب رای شماره  491تاریخ  95/4/24حوزه  12حقوقی
شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه سید رضا
یاغچی به نشانی فالورجان خ عمار یاسر مابین چهارراه شریعتی و چهارراه فردوسی
نانوایی ،حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  72/000/000ریال بابت اصل
خواسته و پرداخت مبلغ  1/025/000ریال به عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر از
باب تسبیب و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید  94/12/20لغایت
اجرای حکم و نیم عشر دولتی .مشخصات محکوم له :شریف محمودپور به نشانی
نجف آباد خ  17شهریور چهارراه کاروان پ  ،142ماده  34قانون اجراي احکام :همین
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت
اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید .شعبه  12حقوقی شورای حل
اختالف شهرستان نجف آباد
آگهی
کالسه پرونده 474/94 :ح ش  2مرجع رسیدگی :شعبه سوم شورای حل اختالف
نجف آباد ،خواهان امیرحسین اسماعیلی به نشانی نجف آباد باغ ملی پالک 142
کدپستی  86451-85186خواندگان -1 :امید صادقی  -2محمود نوآموزهر دو
مجهول المکان موضوع :تقاضای صدور الزام به انتقال سند یک دستگاه اتومبیل
پژو  206به پالک  594/24ط  ،41گردشکار :خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده
به خواسته الزام وی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی موضوع سند ثبتی اتومبیل
شماره  594/24ط  41تقدیم این شورا نموده که شورا با بررسی دعوی مطروحه و
استعالم از ثبت محل و انجام قرار استماع گواهان و سایر اقدامات الزم ختم رسیدگی
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدوررای می نماید .در خصوص دعوی خواهان
امیرحسین اسماعیلی به طرفیت خواندگان  -1امید صادقی  -2محمود نوآموز به
خواسته الزام و اجبار وی به حضور در دفتر اسناد رسمی یک دستگاه اتومبیل به شماره
انتظامی  594/24ط  41تقدیم نموده شورا با بررسی پرونده و اظهارات خواهان و
نظر به پاسخ شماره  1465/13/6اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نجف آباد
ناظر به آخرین وضعیت مالکیت و تعهد خوانده نسبت به انتقال یک دستگاه اتومبیل
به شماره انتظامی و همچنین نامه شماره  ...آگاهی که اصالت خودرو را تایید نموده
شورا با مالحظه و احراض معامله بین طرفین به استناد مواد  205و  227و  362قانون
آیین دادرسی رای به محکومیت خوانده محمود نوآموز به حضور در دفترخانه اسناد
رسمی و انتقال سند مورد معامله به شماره اتومبیل سواری پژو  206مدل  1386نقره
ای به شماره  594/24ط  41به نام خواهان را صادرو اعالم می دارد رای صادره غیابی
و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ظرف همین مدت
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نجف آباد ،در ضمن خواندگان
محکوم هستند به پرداخت مبلغ  150/000ریال هزینه دادرسی و مبلغ 250/000
ریال هزینه نشر آگهی در حق خواهان می باشد .در خصوص دعوی مطروحه به
طرفیت خوانده ردیف اول با توجه به دعوا به استناد ماده  84قانون آیین دادرسی
مدنی قرار رد دعوی صادر می شود .رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف نجف
آباد -قاضی شعبه سوم
آگهی
کالسه پرونده 646/95 :ش  9ح شماره دادنامه 95/9/29-724 :تاریخ رسیدگی:
 95/9/29مرجع رسیدگی :شعبه نهم شورای حل اختالف شاهین شهر ،خواهان:
مهدی شاهرجبیان گرگابی فرزند عبداله به نشانی ورودی گرگاب نبش فلکه اولین
دفتر سمت چپ با وکالت رسول حق شناس به نشانی شاهین شهر خ دکتر حسابی
نبش فرعی دوم مجتمع الماس طبقه  5واحد  23خوانده :ابدال محمدی به نشانی
مجهول المکان خواسته :مطالبه مبلغ  110/651/260ریال به استناد یک فقره فاکتور
هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ،گردشکار :با عنایت به محتویات
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می
نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست آقای مهدی شاهرجبیان گرگابی
با وکالت آقای رسول حق شناس به طرفیت آقای ابدال محمدی به خواسته مطالبه
مبلغ  110/651/260ریال به استناد یک فقره فاکتور به انضمام هزینه دادرسی
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل بدین شرح که به استناد یک فقره فاکتور مبلغ فوق
را از خوانده طلبکارم که علی رغم مراجعات مکرر حاضر به پرداخت دین نمی باشد
لذا تقاضای رسیدگی دارم .با عنایت به محتویات پرونده اظهارات خواهان و وکیل
ایشان فاکتور ضمیمه شده که به امضای خوانده رسیده است نیازی به اخذ اظهارات

شهود که جزء دالئل خواهان قید شده است نمی باشد و با توجه به این که خوانده علی
رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه شورا حضور نیافته و نسبت به محتویات پرونده
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و دلیلی در جهت عدم دین و برائت ذمه خویش اقامه
ننموده است دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد  198و
 519و  522قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
 110/651/260ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  1/408/000ریال هزینه دادرسی
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و حق الوکاله
وکیل برابر تعرفه صادر و اعالم می دارد .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس
از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در
محاکم عمومی حقوقی شاهین شهر می باشد .قاضی شعبه نهم حقوقی شورای حل
اختالف شاهین شهر
آگهی
شماره ابالغیه 9510103759505131 :شماره پرونده9509983759500603 :
شماره بایگانی شعبه 950612 :خواهان  /شاکی هادی نیرومند جزی دادخواستی به
طرفیت خوانده  /متهم محمود علیزاده نوحی به خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه
چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به
شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر
و میمه ارجاع و به کالسه  9509983759500603ثبت گردیده که وقت رسیدگی
آن  1395/11/26و ساعت  08:30تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن
خوانده  /متهم محمود علیزاده نوحی و درخواست خواهان  /شاکی و به تجویز ماده
 73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  /متهم پس از
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه
آگهی
شماره ابالغیه 9510103759505139 :شماره پرونده9509983759500605 :
شماره بایگانی شعبه 950614 :خواهان  /شاکی طاهر ربیعی دستجردی دادخواستی
به طرفیت خوانده  /متهم کامران حیدری گرم دره به خواسته اعسار از پرداخت هزینه
دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شاهین شهر نموده
که جهت رسیدگی به شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه
واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه  9509983759500605ثبت گردیده
که وقت رسیدگی آن  1395/11/27و ساعت  08:00تعیین شده است .به علت
مجهول المکان بودن خوانده  /متهم کامران حیدری گرم دره و درخواست خواهان
 /شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می
شود تا خوانده  /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .منشی دادگاه حقوقی شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان شاهین شهر و میمه
آگهی مزایده اموال غیرمنقول
به موجب مواد  113الی  136قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی
 950201مطروحه در اجرای احکام شعبه  8دادگاه حقوقی اصفهان یک دستگاه
ساختمان مسکونی که حسب نظریه کارشناسی ارزیابی و توصیف گردیده است با در
نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد -1 :ملک موضوع مزایده
دارای سابقه کتبی به شماره پالک ثبتی  4999/6147در بخش  5اصفهان بوده و
دارای سند رسمی به صورت شش دانگ می باشد -2 .مالکین پالک ثبتی مذکور
 -1فاطمه صغری توکلی  -2مصطفی شرافت مقدم  -3مرتضی شرافت مقدم -4
مجتبی شرافت مقدم  -5منیژه شرافت مقدم می باشند -3 .حسب نظریه کارشناس
دادگستری این ملک جنوبی و با توجه به کپی اسناد ارائه شده دارای پایان ساختمان
و اجازه بهره برداری به شماره  16/9407مورخ  68/9/20می باشد که دارای قدمت
حدود  27سال می باشد و دارای یک واحد تجاری به مساحت  23مترمربع و مساحت
عرصه کل بر اساس سند برابر  206/55مترمربع و بر اساس برگه عوارض شهرداری
دارای عرصه به مساحت  198/04مترمربع و مساحت اعیانی  245مترمربع که
اختالف بین عرصه ثبتی و شهرداری احتماال ناشی از عقب نشینی ملک می باشد.
اعیانی ملک عبارتست از یک واحد پارکینگ در همکف و یک واحد مسکونی در
 -60که دارای یک آشپزخانه و یک حمام در داخل و یک دستشویی در راهرو و یک
واحد زیرزمین که دارای دو قسمت می باشد با کاربری انباری با دیوار پوشیده از گچ
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و کف موزاییک شده و یک واحد مسکونی در طبقه همکف با آشپزخانه اپن و با کف
سرامیک و دیوار کاشی و کابینت فلزی و یک هال با نورگیر از سقف و یک حمام در
ساختمان و یک دستشویی در راهرو و یک خواب و یک تراس جنوبی به ابعاد عرض دو
متر و طول برابر عرض ملک می باشند و در طبقه فوقانی نیز یک اتاق قرار دارد .ملک
دارای اشتراکات آب و برق و گاز می باشد .کوچه مشرف به ملک در حال حاضر دارای
عرض  6متر و در طرح اصالحی تا  10متر در نظر گرفته شده است .طبق مشاهدات
صورت گرفته و بر اساس ساخت های انجام شده مجوز ساخت تا سه طبقه روی پیلوت
و با شکست مجوز طبقه چهارم نیز داده شده است .ساختمان مذکور دارای اسکلت
فلزی و کف موزاییک و دیوارهای آجری که سفید شده و قابل سکونت می باشد.
 -4حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری بهای مال توقیف شده از قیمت پایه
 8/700/000/000ریال شروع و در اجرای ماده  128قانون اجرای احکام مدنی برنده
مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید -5 .شرکت کنندگان در مزایده
در اجرای ماده  129قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشنهادی
خود را به عنوان سپرده به صندوق اجرا به شماره حساب 2171290210008نزد
بانک ملی واریز و برنده مزایده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ
مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت مبلغ ده
درصد واریزی پس از هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد
شد -6 .پرداخت بدهی های معوقه به آب ،برق ،گاز و تلفن اعم از حق انشعاب و یا
حق اشتراک و مصرف و بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری (در صورتیکه ملک
مورد مزایده دارای بدهی های مذکور باشد) تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی
آن معلوم شده باشد یا نه بر عهده مالک و کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال و
صدور سند بر عهده برنده مزایده میباشد -7 .پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت
تمام ثمن معامله و صدور دستور تملیک مورد مزایده در اجرای مواد  134و  143قانون
اجرای احکام مدنی به نام خریدار منتقل خواهد شد -8 .متقاضیان در صورت تمایل
می توانند در اجرای ماده  126قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف مدت  5روز
قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید
نمایند -9 .زمان مزایده روز پنجشنبه مورخ  95/11/21ساعت  9الی  11و مکان
مزایده اجرای احکام شعبه  6دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت می
باشد .دادورز شعبه ششم اجرای احکام حقوقی اصفهان شماره م/الف 29626

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره 95/10/19-26007905 :چون تحدید حدود ششدانگ
یک باب خانه پالک  13326فرعی از  15182اصلی واقع در بخش
 5ثبت اصفهان که طبق رای شماره 139460302026036930
مورخ  1394/12/17از طرف هیات حــل اختالف موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شمال اصفهان نسبت
به ملک مرقوم به نام خانم هیلناز دنیائی به شناسنامه شماره 253
کدملــی  1818637340صادره از آبادان فرزنــد حیدرعلی صادر
گردیده و بــا توجه به اینکه تحدید حــدود اولیه پالک اصلی فوق
قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک
مرقوم در تاریخ  1395/11/19سه شــنبه ساعت  9صبح در محل
شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین
و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور
یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا  30روز پذیرفته
خواهد شــد و متعرض طبق ماده  86آیین نامه قانون ثبت باید از
تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره ظرف یک ماه دادخواست خود
را به مرجع ذیصالح قضایی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواست را
اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت
یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره
ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه
می دهد .تاریخ انتشار :چهارشــنبه  95/10/22رئیس منطقه ثبت
اسناد و امالک شمال اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدیــد حدود ششــدانگ یــک باب خانــه پــالک  39فرعی از
 15034اصلــی واقــع در بخش  5ثبــت اصفهان که طبق رای شــماره
 139560302026002273الــی  139560302026002275مــورخ
 1395/3/17از طــرف هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد
و امالک منطقه شمال اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام محمود منتخب
خراسانی به شناسنامه شــماره  22188کدملی  2120221596صادره از
گرگان فرزند حسن و خانم رویا منتخب خراسانی به شناسنامه  771کدملی
 2121411232صادره از گرگان فرزند حسن و محمدرضا منتخب خراسانی
به شناسنامه  20303کدملی  2120202745صادره از گرگان فرزند حسن
صادر گردیده و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی
نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده  15قانون ثبت و بر طبق
تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/11/18
دوشنبه ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده  20قانون
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا  30روز پذیرفته
خواهد شد و متعرض طبق ماده  86آیین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم
اعتراض به این اداره ظرف یک ماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح
قضایی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت
تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت
مقررات ادامه می دهد .تاریخ انتشار :چهارشنبه  95/10/22رئیس منطقه
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره 95/10/18-26008514 :چون تحدید حدود ششدانگ
یک باب خانــه پالک  26فرعی از  15175اصلــی واقع در بخش
 5ثبت اصفهان که طبق رای شماره 139560302026007680
مورخه  95/4/26از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در ثبت اسناد و امالک منطقه شمال اصفهان نسبت به ملک مرقوم
به نام آقای حســین قمشــی فرزند حمید به ش ش  36و کدملی
 1291398856صادره اصفهان نســبت ششدانگ یک باب خانه
صادر گردیده و با توجه به اینکه تحدیــد حدود اولیه پالک اصلی
فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک
مرقوم درروز یکشنبه تاریخ  1395/11/17ساعت  8صبح در محل
شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین
و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور
یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا  30روز پذیرفته
خواهد شــد و متعرض طبق ماده  86آیین نامه قانون ثبت باید از
تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره ظرف یک ماه دادخواست خود
را به مرجع ذیصالح قضایی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواست را
اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت
یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره
ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه
می دهد .تاریخ انتشار :چهارشــنبه  95/10/22رئیس منطقه ثبت
اسناد و امالک شمال اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره 95/10/18-26006935 :نظر به اینکه به موجب رای
شــماره  1394/10/22-139460302026033319هیــات
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی ششدانگ یک باب ســاختمان تحت پالک شماره
 15182/13323مفروز و مجزی شــده از شــماره  4فرعی از
اصلی مذکــور واقع در بخش 5ثبت اصفهــان در مالکیت خانم
زهرا زارعی فرزند ابراهیم مســتقر گردیــد و پرونده ثبتی فاقد
ســابقه تحدید حدود می باشد .لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده
 13قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک
مرقوم در روز دوشنبه  1395/11/18ســاعت  9صبح در محل
شــروع و به عمل خواهد آمــد و به موجب این آگهــی به کلیه
مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده
 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حدود و
فقط تا  30روز پذیرفته خواهد شد و متعرض طبق ماده  86آیین
نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ظرف
یک ماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضایی تسلیم و
گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید
در غیر اینصورت متقاضی ثبت یــا نماینده قانونی وی می تواند
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را
دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد .تاریخ
انتشار :چهارشنبه  95/10/22رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک
شمال اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره 95/10/18-26009472 :نظــر به اینکــه به موجب
رای شــماره  1394/7/30-26028497هیــات قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  183/10مترمربع پالک
ثبتی شماره  22فرعی از  13930اصلی مفروز و مجزی شده از
شــماره اصلی مزبور واقع در بخش  5ثبت اصفهان ،در مالکیت
خانم زهرا شیرانی بیدآبادی فرزند یداله مستقر گردیده و بلحاظ
اینکه پرونده ثبتی مربوط به پالک اولیه فاقد سابقه تحدید حدود
می باشد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده  13قانون فوق الذکر و
طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه
 1395/11/18ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل خواهد
آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می
گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات
مالکین و مجاورین مطابق مــاده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم
صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا  30روز پذیرفته خواهد شد
و متعرض طبق ماده  86آیین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم
اعتراض به این اداره ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع
ذیصالح قضایی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این
واحد ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره
ثبت بدون توجه به اعتراض عملیــات ثبتی را با رعایت مقررات
ادامه می دهد .تاریخ انتشار :چهارشنبه  95/10/22رئیس منطقه
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
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