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آگهی

پروانه بهره برداری دامپروری به شماره پروانه  3005/25مورخه  1370/3/8با کد
 240801171291واقع در روستای ده شیخ شهرستان دنا به نام آقای امیر انصاری
پور تعاونی  142مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
متن آگهی
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به آقای عزیزاله نایبی وحسین
کاظمی
تجدیدنظرخواه آقای ابوذر روانساالر دادخواست تجدیدنظر خواهی به طرفیت
تجدیدنظر خواه آقای عزیزاله نایبی و غیره نسبت به دادنامه شماره  1228*96در
پرونده کالسه  960270شعبه  8عمومی حقوقی یاسوج تقدیم که طبق موضوع
ماده 73و 346قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر
خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد
تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه
وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی را
دریافت وچنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید.درغیر اینصورت پس از
انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.
منشی شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی یاسوج-ابوالفتح سیاوشیانی
دادنامه
شماره پرونده ها 9609987444000209:و9509987431300575
پرونده های کالسه  9609987444000209و 9509987431300575شعبه8
دادگاهعمومیحقوقیشهرستانیاسوجتصمیمنهاییشماره9609977444001228
خواهان:آقای ذوالفقار محمودی معظم فرزند قادر با وکالت آقای ابوذر روان ساالر
فرزند علی حسین به نشانی استان ک.ب-شهرستان بویراحمد-شهر یاسوج-خیابان
هجرت 3روبروی ساختمان شماره 3دادگستری
خواندگان-1:آقای مهدی رامشی فرزند ملی به نشانی استان خوزستان-شهرستان
بهبهان-بهبهان-بلوار آیت اهلل بهبهانی-پشت کارخانه یخ بلور -2آقای حمیدرضا
دبستان پور فرزند قدرت اهلل به نشانی استان خوزستان-شهرستان بهبهان-شهر
بهبهان-خ زیدون بنگاه حمید دبستان پور -3آقای مرتضی فرخ نژاد فرزند فتح اله
به نشانی استان خوزستان-شهرستان بهبهان-بهبهان-جاده زیدون-نمایشگاه جنت
شعار -4آقای محمد نیک اختر فرزند اسماعیل به نشانی استان اصفهان-شهرستان
اصفهان-شهر اصفهان-خ سروش-کوچه شماره-66پالک .2016آقای سید حسین
کاظمی فرزند سید کورش -7اقای احسان بهبهانی فرزند حسن -8آقای عزیزاله نایبی
فرزند خیراله همگی به نشانی مجهول المکان -9آقای علی موحد فرزند حسن به
نشانی استان خوزستان-شهرستان بندر ماهشهر-شهر بندر ماهشهر-فاز-1کوچه امام
حسین سمت راست-منزل هفتم-پ .10 10آقای عباس توفیق زادهفرزند غالمحسین
به نشانی استان خوزستان-شهرستان بهبهان-شهر بهبهان-خیابان کشتارگاه-ک
شاهد نور-فرعی سروری –پ .11 19آقای حسین قریشی فرزند علی به نشانی
استان تهران-شهرستان اسالمشهر-شهر اسالم شهر -1امام محمدباقرع پ  6و 8ط
اول  .12آقای ساسان ایرانی فرزند ملک ناصر به نشانی استان خوزستان-شهرستان
بهبهان-شهر بهبهان-خ تختی-ک علی پور-پ .13 13آقای امید شاهی پور به نشانی
استان خوزستان-شهرستان بهبهان-بهبهان-جاده زیدون-نمایشگاه خودرو شاهی پور
.14آقای رسول میرحاج محمدآبادی فرزند حسن با وکالت آقای سید جواد حسینی
فرزند سید علی حمزه به نشانی یاسوج بلوار مطهری نبش سی متری معاد جنب بانک
مهر اقتصاد
خواسته ها-1:ابطال سند (موضوعسند مالی است) -2اعتراض ثالث اصلی
به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج
به تصدی اینجانب رئیس شعبه دادگاه تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار

دادنامه

تاریــخ 96/12/20 :پرونــده کالســه  9609987720201019شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان دشــتی
(خورمــوج) تصمیــم نهایــی شــماره  9609977720201786خواهــان :خــدر منفــرد فرزند غالمحســین به نشــانی
خورمــوج – خ شــهید رجایــی – پاســاژ طــال فروشــی گلبینــی – طــال فروشــی منفــرد – خوانــده  :ابراهیــم فقیهــی
فرزنــد حســن بــه نشــانی مجهــول المــکان – خواســته هــا -1 :مطالبــه خســارات دادرســی  -2الــزام خوانــده بــه
تحویــل  200بــرگ طــالی  18عیــار – گردشــکار :بتاریــخ  96/12/20در وقــت فــوق العــاده جلســه شــعبه اول
دادگاه عمومــی حقــوق دشــتی بــه تصــدی امضــا کننــده ذیــل تشــکیل اســت پرونــده کالســه عمومــی حقوقــی
تحــت نظــر اســت دادگاه بــا بررســی محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال
بشــرح آتــی مبــادرت بــه اتخــاذ تصمیــم مــی نمایــد
رای دادگاه
در خصــوص دادخواســت خواهــان خــدر منفــرد فرزنــد غالمحســین بطرفیــت ابراهیــم فقیهــی فرزنــد حســن بــه
خواســته الــزام خوانــده بــه تحویــل  200گــرم طــالی  18عیــار مقــوم بــه بیســت و شــش میلیــون تومــان بــه انضمــام
کلیــه خســارات دادرســی دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده نظــر بــه اینکــه خواهــان در راســتای اثبــات ادعــای
خویــش بــه شــهادت شــهود اســتناد نمــوده اســت کــه علیرغــم قیــد ایــن موضــوع در اخطاریــه ایشــان در جلســه
دادرســی حضــور نیافتــه و گواهــی خــودش نیــز حاضــر ننمــوده اســت و دلیــل و مــدرک دیگری نیــز در ایــن خصوص
ارائــه ننمــوده اســت لهــذا دعــوی خواهــان را وارد ندانســته و مســتندا بــه مــاده  197قانــون آییــن دادرســی مدنــی
حکــم بــر بــی حقــی خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره حضــوری اســت و ظــرف مهلــت بیســت روز
پــس از ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان بوشــهر مــی باشــد .م/الــف158 :

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دشتی – ساالر مومنی

2460

آگهی مربوط به تجدید نظر
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به آقای ابراهیم فقیهی
فرزند حسن

تجدیــد نظــر خــواه خــدر منفــرد دادخواســت تجدیــد نظــر خواهــی بــه طرفیــت تجدیــد نظــر خوانــده ابراهیــم
فقیهــی نســبت بــه دادنامــه شــماره  9609977720201786در پرونــده کالســه  961038شــعبه اول دادگاه
عمومــی حقوقــی دشــتی تقدیــم کــه طبــق موضــوع مــاده  73و  346قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت
مجهــول المــکان بــودن تجدیــد نظــر خوانــده مراتــب تبــادل لوایــح یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار
آگهــی مــی گــردد تــا تجدیــد نظــر خوانــده ظــرف ده روز پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم تجدیــد نظــر خواهــی را دریافــت و چنانچــه
پاســخی دارد کتبــا بــه ایــن دادگاه ارائــه نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر قانونــی نســبت
بــه ارســال پرونــده بــه دادگاه تجدیــد نظــر اقــدام خواهــد شــد.م/الف159 :

منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان دشتی
عبدالرضا علی نژاد

2463

آگهی گواهی حصر وراثت

آقــای وزیــر شــکر پــور بابــاش کنــد بشناســنامه شــماره 6019271315باســتناد شــهادتنامه وگواهــی فــوت ورونوشــت
شناســنامه ورثــه در خواســتی تقدیــم این شــورا نموده چنین اشــعار داشــته اســت که شــادروان پاکیــزه ابره بشناســنامه
شــماره 6در تاریــخ 27دیمــاه 1396درگذشــته وورثــه وی در هنــگام در گذشــت عبارتنــد از  -1 :وزیــر شــکر پــور بابــاش
کنــد فرزنــد علــی شــماره شناســنامه 6019271315نســبت بــا متوفــی فرزنــد -2میرزآقاشــکر پــور فرزنــد علی شــماره
شناســنامه 6019338169نســبت بــا متوفــی فرزنــد -3وکیــل شــکر پــور بابــاش کنــد فرزنــد علــی شــماره شناســنامه
6019271323نســبت بــا متوفــی فرزنــد -4ســولماز محرمی فرزنــد ابراهیم شــماره شناســنامه 6019982191نســبت
بــا متوفــی فرزنــد -5رقیــه شــکر پــور باباشــکند فرزنــد علــی شــماره شناســنامه 6019279553نســبت بــا متوفــی
فرزنــد -6عزیــز گل شــکر پــور باباشــکند فرزنــد علــی شــماره شناســنامه 6019338185نســبت بــا متوفــی فرزنــد پس
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روز نامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی میشــود کــه هــر کــس اعتراضــی داشــته باشــد
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه دفتــر شــورا تســلیم نمایــد پــس از انقضــای یــک مــاه از تاریخ نشــر آگهــی در
صــورت عــدم اعتــراض وفــق مقــررات قانونــی گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .

کارگر– مسئول دفتر شورای حل اختالف شهرستان بیله سوار

2473

ابالغ وقت دادرسی

بدینوســیله دراجــرای مقــررات مــاده 115قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــه آقایــان -1بهنــام ســرداری
فرزنــد رضــا  -2امیــن رســولی فرزنــد ناصــر مجهــول المــکان ابــالغ مــی شــود در پرونــده کالســه ی
960846شــعبه اول دادیــاری دادســرای عمومــی وانقــالب بیلــه ســوار بــه اتهــام مشــارکت در ســرقت
تحــت تعقیــب مــی باشــد .مشــارالیه یــک مــاه پــس از نشــر ایــن آگهــی مهلــت حضــور درایــن شــعبه
ودفــاع از اتهــام انتســابی رادارد کــه پــس از اتمــام مهلــت قانونــی تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد گردیــد.

منشی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب بیله سوار – کارگر

2474

شعبه  9دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج
آگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سیدخالد نقشبندی

خواهــان خانــم ســهیال زنــدی آلــی پینــک فرزنــد محمــد دادخواســتي بــه طرفیــت خوانــده
آقــای ســیدخالد نقشــبندی بــه خواســته طــالق مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه
شــماره پرونــده کالســه  9709988711000055شــعبه  9دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان
ســنندج ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ  1397/05/06ســاعت  9تعییــن کــه حســب دســتور
دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آییــن دادرســي مدنــي بــه علــت مجهــول المــکان
بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار
آگهــي مــي گــردد .تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود ،نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم را دریافــت ودر
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگي در دادگاه حاضــر گــردد/5201 .م الــف
اســتان کردســتان ـ ســنندج ـ چهــارراه صفــری ـ بــه طــرف میــدان آزادی ـ روبــروی بانــک ملــی ـ کــد
پســتی 6613853114 :تلفــن9 :ـ08733227200
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دارد،دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده،ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از
خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
موضوع این پرونده رسیدگی به اعتراض اقای ابوذر روانساالر به وکالت از آقای ذوالفقار
محمودی معظم به طرفیت آقایان رسول میرحاج یا وکالت سید جواد حسینی و
ساسان ایرانی ومهدی رامشی وامید شاهی پور وعلی موحد نسبت به دادنامه شماره
 9509977431300779شورای حل اختالف شعبه  13یاسوج که به موجب آن
حکم بر نقض دادنامه شماره  940/100مورخ  94/3/25و استرداد خودرو صادر
گردیده است وهمچنین دادخواست آقای ابوذر روانساالر به وکالت از آقای ذوالفقار
محمودی معظم به طرفیت اقایان  -1رسول میرحاج یا وکالت سید جواد حسینی
-2ساسان ایرانی -3مهدی رامشی  -4امید شاهی پور -5علی موحد -6عزیزاله نایبی
 -7حمیدرضا دبستان پور -8حسین قریشی -9احسان بهبهانی -10حسین کاظمی
-11عباس توفیق زاده -12مرتضی فرخ نژاد دایر بر  -1ابطال سند مالکیت اتومبیل
کیا اسپورتیج رنگ سفید روغنی  2013به شماره پالک  49ایران822-س 55وشماره
سند  2120643718075تاریخ  94/4/6بنام آقای مهدی رامشی و -2ابطال سند
انتقالی اتومبیل کیا اسپورتیج شماره 55-49س 822شماره سند  13615تاریخ
 94/4/30تنظیمی دفترخانه 229بهبهان انتقالی از آقای عزیزاله نایبی به آقای مهدی
رامشی  -3الزام به انتقال سند اتومبیل کیا اسپورتیج شماره 49ایران55-س 822به
نام آقای ذوالفقار ایرانی میباشد،دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شورا ومالحضه
الیحه اعتراض واظهارات طرفین حاضر شده در جلسه دادرسی ومالحضه اسناد عادی
ورسمی انتقال خودروی موضوع پرونده،نظر به اینکه معترض دلیل ومدرک موثری
که داللت بر وجود خدشه در دادنامه موصوف باشد ارائه ننموده است ودادنامه صادر
شده وفق موازین دادنامه مذکور صادر واعالم میدارد،رای صادر شده قطعی است
ودرخصوص خواسته های ابطال سند وابطال سند انتقالیو الزام به انتقال سند خودروی
مذکور با عنایت به مراتب فوق وجمیع اوراق ومحتویات پرونده از آنجا که مالکیت بدوی
خودرو به نام آقای عزیزاله نایبی بوده وبا اعطای وکالت نامه وبه موجب سند رسمی
شماره  13615مورخ  94/4/30تنظیمی دفترخانه 229بهبهان که حسب اظهارات
طرفین خواهان سردفتر دفترخانه مذکور می باشد به اقای مهدی رامشی منتقل و
ایشان وکالت فروش به آقای محمد نیک اختر داده اند فلذا ضمن احراز اصالت اسناد
رسمی انتقال و وکالت واز آنجا که قراردادهای عادی بین ایادی وایرادات وارده برآنها
با وجود اسناد رسمی ثبت شده قابل استناد نبوده وخللی به معامالت رسمی صورت
گرفته وارد نمی نماید وعرفا در معامالت خودرو با عقد قرارداد مدارک مالکیت خودرو
به خریدار داده میشود و درخصوص ثمن توافقاتی صورت می گیرد و از آنجا که
قراردادهای عادی بین ایادی که بعضا فاقد تاریخ ودارای شروط غیر متعارفی می باشند
که با واگذاری اصول اسناد مالکیت وتحویل خودرو در تعارض می باشند وامکان دخل
و تصرف در قراردادهای عادی بعد از انتقاالت متعدد وجود دارد فلذا خواسته های
خواهان را وارد ندانسته ومستندا به مواد 10و220و 1257حکم بر بطالن دعاوی ایشان
صادر واعالم می نماید رای اخیر صادر شده حضوری وظرف بیست روز پس از ابالغ
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان کهگیلویه وبویراحمد است.
محمدکیانی
رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج
نشانی :استان ک.ب-یاسوج-ابتدای بلوار ابوذر-بلوار ابوذر وبلوار کاشانی-مجتمع
دادسرا ودادگاه های عمومی وانقالب یاسوج
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اعزام 40مبلغ به بقاع متبرکه کهگیلویه و بویراحمد در ماه رمضان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد از اعزام  40مبلغ طی ایام
ماه مبارک رمضان به مقاع متبرکه استان خبرداد.
حجت االسالم سید نوراهلل جنتی پور صبح سه شنبه 25 ،اردیبهشت ماه در نشست
خبری با خبرنگاران ویژه ضیافت الهی(ماه مبارک رمضان) افزود :وظیفه اوقاف و امور

خیریه گام برداشتن در جهت ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) است چراکه امامزادگان
بزرگترین ظرفیت فرهنگی کشور هستند .
وی ضمن انتقاد از وضعیت زیرساخت های بقاع متبرکه استان اظهارکرد :باید به
تامین و فراهم ساختن زیرساخت ها در بقاع متبرکه استان توجه بیش از پیش شود .
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اعزام  ۴۰مبلغ
آموزش دیده در ایام ماه مبارک رمضان به بقاع متبرکه دارای ظرفیت استان خاطرنشان
کرد ۲۰ :مبلغ از استان قم و  ۲۰مبلغ بومی در بقاع متبرکه استان حضور می یابند .
جنتی پور تصریح کرد :بیان احکام ،اخالق ،تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف ،مشاوره،
برگزاری محافل قرآنی با حضور قاریان بین المللی ،جزء خوانی و ترتیل خوانی قرآن و
مراسم شب احیاء از جمله برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان در استان است .
وی با بیان اینکه شعار قرآنی می دهیم اما عمل به قرآن کمتر است ،ادامه داد:
دستگاههای فرهنگی استان در رابطه با قرآن چقدر هزینه کرده اند و چه کاری موثری
انجام دادند .
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد :سهمیه استان
کهگیلویه و بویراحمد طی سالجاری تربیت  ۵۲۰۰حافظ قرآن است که باید همکاری و
تالش شود تا این تعداد محقق شود .
جنتی پور بیان کرد :درآمدهای موقوفه قرآنی در این استان ضعیف و ناچیز است
که برای افزایش این موقوفات به اطالع رسانی و فرهنگ سازی در این زمینه بخصوص
اصحاب رسانه و مطبوعات نیازمندیم .
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :روزانه  ۲۰تا  ۳۰نفر
افراد مستحصل به اوقاف و امورخیریه برای گرفتن کمک مراجعه می کنند .
جنتی پور افزود :طی ایام ماه مبارک رمضان  ۱۰۰۰سبد غذایی از محل موقوفه ۶
هکتاری یاسوج در مناطق محروم استان بین خانواده های نیازمندان توزیع خواهد شد .

برگ سبز خودروی سواری سمند  LXمدل  ۱۳۸۸به رنگ سفید روغنی به شماره
مو تور  ۱۳۹۸۷۰۰۲۵۰۴به شماره شاسی  NAACB1FF59F302989به
شماره پالک  ۵۹ب  ۷۶۷ایران  ۴۹به نام سیف اال مجاهد مفقود و فاقد اعتبار
میباشد .

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به آقای احمد قلی امینی
و ابراهیم امینی

خواهــان آقــای اردشــیر ولــی پــور دادخوســتی بطرفیــت خوانــده آقــای احمــد قلــی امینــی و ابراهیــم امینی فرزنــد مراد
بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک مطرح که بــه این شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 9609983844400647
شــورای حــل اختالف شــماره  4شهرســتان شــهرکرد ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ  1397/3/30ســاعت  10:00تعیین
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن
خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی میگــردد تاخوانــده ظــرف یک
مــاه پــس ازتاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانی دادخواســت
و ضمائــم را در یافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد 314

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره  4شهرستان شهرکرد غالم پور2467

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم ها منیر جمالی و
شیرین جمالی فرزندان نوراله

خواهــان آقــای محمــد خالــدی فــر دادخواســتی بطرفیــت خوانــدگان منیر و شــیرین گل جمالــی فرزنــدان نوراله
بــه خواســته مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 9609983823901123شــعبه
ســوم دادگاه عمومــی شهرســتان لــردگان ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ  97/6/5ســاعت 12:00تعییــن کــه
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن
خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی میگــردد تاخوانــده
ظــرف یــک مــاه پــس ازتاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامل خود نســخه
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را در یافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد319

منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لردگان دانیالی
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رونوشت آگهی حصروراثت

خانــم گلســتان مشــفق فردیــان دارای شناســنامه شــماره 4786بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 181/97
ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی صفــر ترابــی نیــا
بشناســنامه 1412در تاریــخ 1397/1/7اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحوم
منحصراســت بــه -1فردیــن ترابــی نیــا فرزنــد علــی صفــر ش ش 4660591077ت ت 1382/2/2نســبت بــا
متوفــی فرزنــد -2رامیــن ترابــی نیــا فرزنــد علــی صفــر ش ش 4660657019ت ت  1384/1/12نســبت بــا متوفی
فرزنــد  -3فاطمــه ترابــی نیــا فرزنــد علــی صفــر ش ش 4660386872ت ت 1375/11/16نســبت بــا متوفــی
فرزنــد  -4مهــران ترابــی نیــا فرزنــد علــی صفــر ش ش  4660884181ت ت 1389/10/12نســبت بــا متوفــی
فرزنــد  -5گلســتان مشــفق فردیــان فرزنــد نــور علــی ش ش 4786ت ت 1360/8/2نســبت بــا متوفــی همســر
 -6نــاری جــان دژپســند فرزنــد فــرج ش ش 3748ت ت 1329/7/10نســبت بــا متوفــی مادراینــک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامه
ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهد شــد320

رئیس شورای حل اختالف شماره  6لردگان
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای خانم یحیی قائدی فرزند محمد

خواهــان آقــای /خانــم طلعــت فتحــی فرزنــد امیــر آقــا دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای /خانــم یحیــی
قائــدی فرزنــد محمــد بــه خواســته طــالق بــه درخواســت زوجــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و به شــماره
پرونــده کالســه  9609983869100734شــعبه  1دادگاه خانــواده شهرســتان شــهرکرد ثبــت ووقــت رســیدگی
شــهرکرد ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ  1397/3/30ســاعت  10:00تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق
موضــوع مــاده 73قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهان
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی میگــردد تاخوانــده ظــرف یــک مــاه پــس ازتاریــخ
انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم
را در یافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی و اســتماع شــهادت شــهود در دادگاه حاضــر گــردد321

سید نبی اله موسوی رئیس دادگاه حقوقی شعبه  1دادگاه خانواده شهرستان شهرکرد 2470

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای /خانم غالمحسین
نداف فرزند هادی

خواهــان آقــای  /خانــم حمیــد شــریفی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای /خانــم بــه خواســته غالمحســین
نــداف مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه  9709986111000014شــعبه  7دادگاه
عمومــی حقوقــی شهرســتان اهــواز ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ  1397/06/31ســاعت  10:00تعییــن کــه
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن
خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود ،
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.

منشی شعبه  7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز -میالد جاللی

2476

آگهی حصر وراثت

آقــای رمضــان شــهرت حزبــا زاده نــام پــدر جمیــل بشناســنامه  1828254479صــادره از خرمشــهر درخواســتی
بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه پســرم مرحــوم مســلم شــهرت حزبــا زاده
بشناســنامه  1890201316صــادره اهــواز در تاریــخ  97/02/14در اهــواز اقامتــگاه دائمیــش فوت ورثــه اش عبارتند
از  -1 :متقاضــی رمضــان حزبــا زاده ش ش ( 1828254479پــدر متوفــی)  -2علیــه مرحبائــی ( 4398مــادر متوفــی)
و ال غیر.اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تا هرکــس اعتــراض دارد
یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی
صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

2477

شورای حل اختالف شهرستان کارون

مفقودی

بــرگ کمپانــی موتــور ســیکلت آپاچــی  180بــه شــماره انتظامــی  23-423ایــران  127و شــماره موتــور
 0E6FE2027522و بــه شــماره شاســی  N2G180P9318827متعلــق بــه جــالل نظــری مفقــود و از درجــه
2448
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

رونوشت آگهی حصروراثت

مجیــد شــاملو احمدآبــادی دارای شناســنامه شــماره  8685بــه شــرح دادخواســت به کالســه  970159از این شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی شــاملو احمدآبــادی بشناســنامه
شــماره  12در تاریــخ  1396/11/28اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم
منحصــر اســت بــه -1 :قزبــس بیــات دوکشــی متولــد  46/4/1ش ش  4563فرزنــد ســلطان ابراهیــم همســر
متوفــی  -2مجیــد شــاملو احمدآبــادی متولــد  1365/9/29ش ش  8685فرزنــد علــی پســر متوفــی  -3جعفــر
شــاملو احمدآبــادی متولــد  67/6/15ش ش  84فرزنــد علــی پســر متوفــی  -4جــواد شــاملو احمدآبــادی متولــد
 74/4/28ش ش  0311270311فرزنــد علــی پســر متوفــی  -5ســپیده شــاملو احمدآبــادی متولــد 1370/1/17
ش ش  4900128805فرزنــد علــی دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را
دریــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر
نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد .م/الــف / 97 / 8797 :ف

رئیس شعبه  4شورای حل اختالف کرج -حسینی

2459

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760318014000032مــورخ  97/1/9هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی آقــای بهــادر کاظمــی فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه  18صــادره از املــش در ششــدانگ یک قطعــه زمین
مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  239/92مترمربــع پــالک  6613فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه
 218تفکیکــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب
اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
 ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد .م/الــف 210 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/3/9 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/2/26 :

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی

2442

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139660318014002038مــورخ  96/12/7هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی آقــای مســیب باقــری فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه  4صــادره از املــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمین
مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  236/92مترمربــع پــالک  6612فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه
 1162تفکیکــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب
اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 213 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/3/9 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/2/26 :

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی

2443

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139660318014002187مــورخ  96/12/22هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض
متقاضــی آقــای خانــم زلیخــا امیــدی دیارجــان فرزند ســرمعلی بشــماره شناســنامه  2صــادره از الهیجــان در ششــدانگ یک
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  244/35مترمربــع پــالک  6614فرعــی مفــروز و مجــزی شــده
از باقیمانــده قریــه ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب
اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 212 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/3/9 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/2/26 :

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی

2444

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم معصومه
کاظمی کلیشمی فرزند علی

خواهــان آقــای محمــد قلباربنــد بــا وکالــت مهتــاب اودارباشــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده خانــم معصومــه
کاظمــی کلیشــمی بــه خواســته مطالبــه وجــه ســفته مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه
 9709982823100008شــعبه  21شــورای حــل اختــالف شهرســتان قزویــن ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ
 1397/03/27ســاعت 16:00تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه
علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی
مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمن اعــالم نشــانی کامل
خــود ،نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.

مسئول دفتر شعبه 21شورای حل اختالف شهرستان قزوین -الهام طالع

2471

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم علی
کاظمی کلیشمی فرزند غالمعلی

خواهــان آقــای محمــد قلباربنــد بــا وکالــت مهتــاب اودارباشــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای
علــی کاظمــی کلیشــمی بــه خواســته مطالبــه وجــه ســفته مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه
شــماره پرونــده کالســه  9709982823100009شــعبه  21شــورای حــل اختــالف شهرســتان قزویــن
ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ  1397/03/27ســاعت 16:15تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق
موضــوع مــاده 73قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک
مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود ،نســخه
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.

مسئول دفتر شعبه 21شورای حل اختالف شهرستان قزوین -الهام طالع

2472

رونوشت آگهی حصر وراثت

خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت محمــد علــی پورفــرد فرزنــد محبعلــی دارای شناســنامه شــماره  /24م صــادره
از ایرانشــهر بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه  9709985500200042از ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان صدیقــه اســالمی فرزنــد علــی
اصغــر بشناســنامه  75صــادره از بیرجنــد در تاریــخ  1397/02/16در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه
و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  -1:متقاضــی بــا مشــخصات فــوق :فرزنــد متوفــی -2منصــور
علــی پــور فــرد گیــو فرزنــد محبعلــی بشناســنامه  30صــادره از ایرانشــهر :فرزنــد متوفــی  -3توبــا علــی پــور فــرد
گیــو فرزنــد محبعلــی بشناســنامه  9صــادره از بیرجنــد :فرزنــد متوفــی  -4طیبــه علــی پــور فــرد گیــو فرزنــد
محبعلــی بشناســنامه  6915صــادره از ایرانشــهر :فرزنــد متوفــی -5فاطمــه علــی پــور فــرد گیــو فرزنــد محبعلــی
بشناســنامه  7189صــادره از ایرانشــهر :فرزنــد متوفــی -6محبعلــی علــی پــور فــرد گیــو فرزنــد محمد بشناســنامه
 423صــادره از بیرجنــد :همســر متوفــی والغیر.اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور یــک نوبت
آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریخ
نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

حمیدرضا بندانی -قاضی شورای حل اختالف شماره یک زاهدان

2465

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760318014000107مــورخ  97/1/28هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم حبیبــه محمــدی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه  1032صــادره
از املــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  87/90مترمربــع پــالک
 6615فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه  218تفکیکــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 211 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/3/9 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/2/26 :

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی

2447

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 1637/153

نظربــه اینکــه آقــای روح اهلل دهقــان باتســلیم دوبــرگ استشــهاد گواهــی شــده مدعــی اســت کــه یــک
جلــد ســندمالکیت ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــالک  1637 /153واقــع روســتای درازی قطعــه  2بخــش
5خورمــوج درصفحــه 85دفتــر 105بــه شــماره ثبــت 16135بــه شــماره ســریال  399007بــه نــام حســین
دهقــان ثبــت وســندمالکیت صادروتســلیم گردیــده اســت ســپس تمامــی مــورد ثبــت بــه موجــب ســند
شــماره  85/12/9 – 18143تنظیمــی دفتــر  19خورمــوج بــه آقــای روح اهلل دقــان انتقــال قطعــی گردیــده
وبــه علــت اســباب کشــی منــزل مفقــود گردیــده اســت لــذا طبــق دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده
120آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میشــود تاهرکــس مدعــی انجــام معاملــه
یاوجودســندمالکیت نزدخــود مــی باشــد ظــرف مــدت 10روز ازتاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خودراکتبــا
بــه ایــن اداره تســلیم دارد درغیرایــن صــورت پــس ازســپری شــدن مــدت مقــرر قانونــی وعــدم واخواهــی
ســندمالکیت المثنــی بــه نــام مالــک صادرخواهدشــد .م /الــف  156تاریــخ انتشــار97/2/26:

رئیس واحدثبتی شهرستان دشتی  -علی زنگنه نژاد

2461

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 1664/521

نظربــه اینکــه آقــای درویــش آســیابی نــژاد باتســلیم دوبــرگ استشــهاد گواهــی شــده مدعــی اســت کــه
یــک جلــد ســندمالکیت ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــالک  1664 /521واقــع در شــهر بادولــه قطعــه
 4بخــش 5خورمــوج درصفحــه 32دفتــر  69بــه شــماره ثبــت 11402بــه شــماره ســریال  107347بــه
نــام مشــارالیه ثبــت وســندمالکیت صادروتســلیم صــادر شــده وبــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده
اســت لــذا طبــق دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــالع
عمــوم آگهــی میشــود تاهرکــس مدعــی انجــام معاملــه یاوجودســندمالکیت نزدخــود مــی باشــد ظــرف
مــدت 10روز ازتاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خودراکتبــا بــه ایــن اداره تســلیم دارد درغیرایــن
صــورت پــس ازســپری شــدن مــدت مقــرر قانونــی وعــدم واخواهــی ســندمالکیت المثنــی بــه نــام مالــک
صادرخواهدشــد .م /الــف  155تاریــخ انتشــار97/2/26:

رئیس واحدثبتی شهرستان دشتی  -علی زنگنه نژاد

اصالحیه

2462

درآگهــی حصروراثــت درج در روزنامــه ابتــکار مورخــه  97/2/25آقــای رمضــان علــی شیخانگفشــه بــه شــماره
شناســنامه  4فرزنــد تیمــور از شــعبه وم شــورای حــل اختــالف لشــت نشــاء صحیــح مــی باشــد2457 .

