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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 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139760318022001329مــورخ  1397/3/7هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حامــد اســام دوســت چکــووری فرزنــد موســی بشــماره شناســنامه
 5160030913صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  391/48مترمربــع مشــتمل بــر
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  85/9مترمربــع پــاک  190فرعــی از  53اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 2
و  4متصــل بــه هــم فرعــی از  53اصلــی واقــع در قریــه کفودمــژده بخــش  25گیــان خریــداری از نســق جانعلــی
اسامدوســت محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ
رســید  ،ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/26 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/5/10 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی

4760

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 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139760318022000735مــورخ  1397/2/13هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای آرش منصــوری فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه  33098صــادره از
تهــران در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  153/48مترمربــع مشــتمل بــر یــک بــاب خانه به مســاحت
 86/82مترمربــع پــاک  526فرعــی از  26اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  13فرعــی از  26اصلــی واقــع در
قریــه گیلــه ســرا بخــش  26گیــان خریــداری از مالــک رســمی مهدیقلــی علیــزاده محــرز گردیــده اســت  .لــذا به
منظــور اطــاع 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 مدت
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/26 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/5/10 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی

4761

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  139760301060001559هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بامعــارض
متقاضــی آقــای عبدالــه آبادئــی فرزنــد فضــل الــه بشــماره شناســنامه  63920صــادره از تهــران در ششــدانگ یــک بــاب
خانــه  /بــه اســتثنای بهــای ثمینــه اعیانــی بــه مســاحت  68/54مترمربــع پــاک  26و  27فرعــی از  110اصلــی کــه
بــه پــاک  110/1054اســتاندارد ســازی شــده واقــع در قریــه بــاغ نصــرت ورامیــن خریــداری از مالــک رســمی آقــای
محمــد حســین بیلچــی کنگرلــو محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظرف
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 220 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/26 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/5/9 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ محمدرحیم پور راینی

4782

متن آگهی

ابــاغ وقــت رســیدگی احترامــا نظــر بــه دادخواســت مطروحــه در شــعبه اول دادگاه حقوقــی شهرســتان بــن بــه
کاســه  960555موضــوع دعــوی آقــای جعفــر قلــی دهقانــی فرزنــد محمــد حســین ســاکن شهرســتان بــن بــه
طرفیــت رســتم دهقانــی فرزنــد ســیف اهلل و غیــره و همچنیــن بــه طرفیــت کلیــه مالکیــن مزرعــه قریــه روســتای
الرک بــه شــماره پــاک  155اصلــی بــه خواســته مطالبــه اجــرت المثــل بــا عنایــت بــه اعــام خواهــان مبنــی بــر
غیــر محصــور بــودن تعــداد مالکیــن مزرعــه مذکــور و عــدم قابلیــت شناســایی دقیــق آنــان و درخواســت وی و نیز
بنــا بــه دســتور دادگاه محتــرم لــذا بــا تجویــز از مــاده  74قانــون اییــن دادرســی مدنــی وقــت رســیدگی پرونــده
بــرای مــورخ  1397/6/20ســاعت  8:30صبــح تعییــن میگــردد و مراتــب یــک نوبــت در جرایــد کثیــر االنتشــار
منتشــرتا مالکیــن مذکــور بــه عنــوان خوانــده در صــورت دفــاع از دعــوی مطروحــه در وقــت مقــرر در جلســه
رســیدگی حاضــر شــوند در غیــر اینصــورت تصمیــم مقتضــی از ســوی دادگاه اتخــاذ میگــردد 701

ایرج صفیان مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن

4785

متن آگهی

آگهــی ابــاغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه آقــای یدالــه کدئــی فرزنــد هاشــم خواهــان آقــای رضــا
باقــری ده چشــمه بــا وکالــت خانــم فریبــا شــکرالهی دهکــردی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــدگان محمــد رضــا
فدئــی ده چشــمه و یدالــه کدئــی بــه خواســته مطالبــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه
 9709983844900165شــورای حــل اختــاف شــماره 9شهرســتان شــهرکرد ثبــت ووقت رســیدگی مــورخ 1397/5/29
ســاعت  15:30تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی به علــت مجهول
المــکان بــودن خوانــده و در خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی ازجرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد
تاخوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفترشــورا مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خود نســخه
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد 702

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره  9شهرستان شهرکرد

مرحله شصت و پنج

سه شنبه
 26تیر1397
شماره 4037

4786

آگهی ثبتی

آگهــی تغییــرات موسســه حقوقــی رحیــم وقــاری موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت  6و شناســه ملــی
 10980007728بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  97/1/26تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد -1 :نشــانی موسســه برابــر پروانــه وکالــت شــماره /187/5956م/پ مــورخ  97/1/18و مجــوز شــماره
/20/31164ث مــورخ  97/1/26مرکــز امــور مشــاورین حقوقــی و وکاء و کارشناســان قــوه قضائیــه از شــهر
کوچصفهــان بــه نشــانی رشــت  ،گلســار ،روبــروی اداره پســت رشــت ،بــرج پــارس ،طبقــه چهــارم واحــد یــازده بــا
کدپســتی  4162845139انتقــال یافــت بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات تغییــر محــل ( تغییــر نشــانی از یــک
واحــد ثبتــی بــه واحــد دیگــر) انتخــاب شــده متقاضــی در ســوابق الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت و
در پایــگاه آگهــی هــای ســازمان ثبــت قابــل دســترس مــی باشــد.

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کوچصفهان

4706

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 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139760318022001371مــورخ  1397/3/12هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای مجیــد ابراهیــم نــژاد فرزنــد اروج بشــماره شناســنامه  20133صادره
از کــرج در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  775مترمربــع مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه بــه مســاحت
 33مترمربــع پــاک  133فرعــی از  55اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  29فرعــی از  55اصلــی واقــع در
قریــه وزمتــر بخــش  26گیــان خریــداری از مالــک رســمی محمدعلــی مزربانــی محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه
منظــور اطــاع 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 مدت
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/26 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/5/10 :
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دادنامه

پرونــده کاســه 9609981311001512شــعبه  3دادگاه خانــواده شهرســتان رشــت ( 10خانــواده ســابق) تصمیــم
نهایــی شــماره  -9709971311000302خواهــان :لیــا روشــن بخــش قنبــری فرزنــد ذبیــح ا ...بــا وکالــت ســید
جلیــل فاضــل مژدهــه فرزنــد ســیدزکی بــه نشــانی اســتان گیــان شهرســتان رشــت گلســار بلــوار توحیــد روبــروی
تاکســی امیــر ســاختمان یلــدا واحــد  6کدملــی  – 09111345918 -2592633650خوانــده :عبــاس حیــدری چلکی
فرزنــد صفــر بــه نشــانی اســتان گیــان شهرســتان رشــت – رشــت – بلــوار الکان –  16متــری ســمیه – کوچه یوســف
زاده – بــن بســت ســرباز – درب دوم – ســمت چــپ – خواســته :طــاق بــه درخواســت زوجــه (اعــام ختــم رســیدگی)
رای دادگاه
درخصــوص دعــوی لیــا روشــن بخــش قنبــری بــا وکالــت ســید جلیــل فاضــل مژدهــه بــه طرفیــت عبــاس
حیــدری چلکــی (مجهــول المــکان) بــه خواســته طــاق بــا التفــات بــه اوراق و محتویــات پرونــده ماحصــل ادعــای
وکیــل خواهــان بــه شــرح متــن دادخواســت تقدیمــی و صورتجلســات مضبــوط در پرونــده بدیــن شــرح می باشــد
کــه ( بــه موجــب تصویــر عقدنامــه پیوســت دادخواســت موکلــه در تاریــخ  79/1/12بــه عقــد دائمــی خوانــده در
مــی آیــد حاصــل ایــن زندگــی یــک فرزنــد پســر 15ســاله بنــام محمدحســین حیــدری چلکــی می باشــد حســب
اظهــارات موکلــه همســر ایشــان مــدت بیــش از یکســال اســت کــه زندگــی مشــترک را تــرک نمــوده و تاکنــون به
منــزل مراجعــت نداشــته اســت بــه نحــوی کلیــه مســئولیت زندگــی و تامیــن معــاش بــر عهــده موکلــه گذاشــته
شــده اســت و اســتمرار ایــن زندگــی تــوام بــا مشــقت و غیــر قابــل تحمــل شــده اســت لــذا تقاضــای صــدور حکــم
شایســته قانونــی بــه موجــب تخلــف زوج از شــرط ضمــن عقــد نــکاح مــورد استدعاســت ) دادگاه بــا مداقــه در
اظهــارات وکیــل خواهــان بــدوا مســاعی الزم جهــت اصــاح ذات البیــن معمــول کــه موثــر در مقــام واقــع نگردیده
و نظربــه اینکــه بــه موجــب تبصــره الحاقــی بــه مــاده  1133قانــون مدنــی زن نیــز مــی توانــد بــا رعایــت یکســری
از شــرایط مقــرر در مــواد قانونــی مدنــی از دادگاه تقاضــای طــاق نمایــد کــه از جمله آن مــاده  1119قانــون مدنی
و بــه لحــاظ تخلــف زوج از شــروط ضمــن عقــد مــی باشــد و نظــر بــه اینکــه مــودای گواهــی گواهــان تعرفــه شــده
مویــد صحــت ادعــای خواهــان مــی ابشــد و نظــر بــه اینکــه طرفیــن عقــد ازدواج مــی تواننــد هــر شــرطی کــه
محالفــت بــا مقتضــای عقــد مزبــور نباشــد در ضمــن عقــد ازدواج بنماینــد کــه بــا اثبــات تحقــق شــرط در محکمه
زن مــی توانــد خــود را مطلقــه نمایــد و نظــر بــه حاکمیــت قاعــده فقهــی ( المومنــون عنــد شــروطهم) و نظــر بــه
اینکــه زوج بــه موجــب شــرط ضمــن عقــد نــکاح متعهــد بــوده کــه چنانچــه زندگــی خانوادگــی را بــدون عــذر
موجــه تــرک کنــد آن هــم بــه مــدت شــش مــاه متوالــی و بــدون اعــام عــذر موجــه زن وکیــل در امــر طــاق
خــواه شــد و نظــر بــه اینکــه زوج در جلســه دادرســی دادگاهــه حضــور پیــدان ننمــوده و عــذری بــرای تــرک
زندگــی مشــترک از ناحیــه خــود اعــام نداشــته اســت و نظــر بــه اینکــه در خصــوص حقــوق مالــی در خصــوص
مهریــه زوجــه  245ســکه را بــه زوج بــذل و  68ســکه الباقــی را مطالبــه دارد در مــورد نفقــه معوقــه عــده اجــرت
المثــل آن هــا را بــه زوج بــذل مــی نمایــد در مــورد جهیزیــه ادعایــی نــدارد زوجیــن دارای یــک فرزنــد پســر 15
ســاله بنــام محمدحســین مــی باشــند کــه بــا مــادرش زندگــی مــی کنــد و بــه موجــب نظــر کارشــناس نفقــه وی
از تاریــخ تقدیــم دادخواســت (  )96/11/19لغایــت  97/2/8بــه مبلــغ  11/323/327ریــال و از تاریــخ  97/2/9بــه
بعــد ماهانــه  4/300/000ریــال تعییــن کــه خوانــده بــه عنــوان پــدر طفــل مکلــف بــه پرداخــت آن ( بابــت نفقــه
فرزنــد) مــی ابشــد ونظــر بــه اینکــه مســاعی دادگاه مشــاوران و بــا لحــاظ نظریــه قاضــی مشــاور تــداوم زندگــی
امــکان پذیــر بنظــر نمــی رســد لهــذا بنــا بــه جهــات معنــون دادگاه دعــوی خواهــان را در خــور و شایســته اجابــت
تشــخیص داده مســتندا بــه مــواد  1144-1143-1133-1120-1119قانــون مدنــی و مــواد 38-34-29-26-24
قانــون حمایــت خانــواده مصــوب  91/12/1و مــاده  198قانــون آییــن دادرســی دادگهــا هــای عمومــی و انقاب در
امــور مدنــی مصــوب  1379حکــم مبنــی بــر احــراز شــرایط اعمــال وکالــت در طــاق صــادر و اعــام مــی نمایــد
بــا قیــد اینکــه بــا توجــه بــه بــذل مــال از ناحیــه زوجــه و کراهــت وی و اصــرار زوج بــه طــاق نــوع طــاق بائــن
خلعــی اســت ثانیــا مــدت اعتبــار حکــم طــاق شــش مــاه پــس از تاریــخ ابــاغ رای فرجامــی یــا انقضــای مهلــت
فرجــام خواهــی اســت ثالثــا بــا توجــه بــه اینکــه زوجــه بــا احــراز شــرایط اعمــال وکالــت وکیــل در امــر طــاق
بــدون نیــاز بــه حضــور زوج اســت لــذا بــه اســتناد مــاده  36قانــون حمایــت خانــواده عــدم حضــور زوج مانــع از
اجــرای صیغــه طــاق و ثبــت طــاق نمــی باشــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز از تارخــی ابــاغ
قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در
محاکــم تجدیــد نظــر اســتان گیــان مــی باشــد.

رئیس شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان رشت
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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  1397603180020000293مــورخ  97/2/25هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک انزلــی
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای غالمحســن رمضانــی مرزدشــتی فرزنــد رمضانعلــی بشــماره
شناســنامه  813صــادره از بندرانزلــی دریــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل
بــر دوبــاب خانــه و انبــاری بــه مســاحت  284/83مترمربــع پــالک فرعــی  6289از  2و  3از  645اصلــی واقــع
در بندرانزلــی  ،غازیــان ،کوچــه حاجیلــو بخــش  8گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای رضــا علــی ســنگ
رودی 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 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.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/12 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/26 :
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رئیس ثبت اسناد و امالک انزلی ـ پرویز حیدری

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  1397603180020000291مــورخ  97/2/25هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک انزلــی
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ســکینه قربانــی ســالم شــالیور فرزنــد صفــر بشــماره شناســنامه
 31742صــادره از بندرانزلــی در چهــارو نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
دوبــاب خانــه و انبــاری بــه مســاحت  284/83مترمربــع پــالک فرعــی  6289از  2و  3از  645اصلــی واقــع در
بندرانزلــی  ،غازیــان ،کوچــه حاجیلــو بخــش  8گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای رضــا علــی ســنگ
رودی 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 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.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/12 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/26 :

4180

رئیس ثبت اسناد و امالک انزلی ـ پرویز حیدری

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  1396603180020003525مــورخ  96/10/12هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک انزلــی
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رضــا وفادوســت فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه  389صــادره از
بندرانزلــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی (انبــاری) مســاحت  570/84مترمربــع
پــالک فرعــی  113از  58از  305اصلــی واقــع در بندرانزلــی  ،پیــل علــی بــاغ بخــش  7گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی آقــای مســلم و مریــم جلمگــی گیاهــی نیــا و نرجــس ارســونی 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 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.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/12 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/26 :

4181

رئیس ثبت اسناد و امالک انزلی ـ پرویز حیدری

اخطاریه دفتر خانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب  :آقــای داریــوش ایماندوســت  -شــغل  :آزاد – نشــانی :مجهــول المــکان طبــق
دادنامــه مــی باشــد  -موضــوع  :آقــای داریــوش ایماندوســت همســر شــما خانــم لیلــی مالئــی عنبــران تقاضــای
اجــرای دادنامــه  1277کالســه بایگانــی  960418شــعبه  273دادگاه را نمــوده انــد متقضــی اســت ظــرف مــدت
یــک هفتــه بــه ایــن دفتــر خانــه مراجعــه یــا تمــاس حاصــل نماییــد تــا دفتــر خانــه اوال نســبت بــه صلــح و
آشــتی اقــدام نمایــد در غیــر اینصــورت بــا اطمینــان از شــرایط صحــت طــالق  ،بنــا بــه درخواســت طــرف شــما
حکــم صــادره وفــق نظــر دادگاه غیابــا اجــرا خواهــد شــد.آدرس دفتــر خانــه :تهران-میــدان ونــک –کوچــه شــهید
صانعــی –پــالک  – 33طبقــه همکــف واحــد 4

4783

سر دفترطالق  161تهران – محمد متین

متن آگهی

محکــوم لــه علیرضــا شــکرالهی دهکــردی فرزنــد علــی ضامــن بــه نشــانی چهــار محــال و بختیــاری شــهرکرد
محکــوم علیــه اســماعیل تــک بنــد فرزنــد حبیــب اهلل  -2محســن نظــری فرزنــد ابراهیــم محکــوم بــه بموجــب
در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره  971009384444200245محکــوم علیــه آقــای اســماعیل تــک
محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ  1/135/000ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق محکــوم لــه وپرداخــت نیــم عشــر
دولتــی در حــق صنــدوق دولــت و الــزام آقــای محســن نظــری به حضــور در یکــی از دفاتر اســناد رســمی و تنظیم
ســند انتقــال مالکیــت رســمی خــودرو در حــق محکــوم لــه محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریــخ ابــالغ اجرائیــه
پــس ازابــالغ اجرائیــه ظــرف ده روزمفــاد انرابموقــع اجــرا بگذارد(مــاده  34قانــون احــکام مدنــی704

مسئول دفتر شعبه شورایحل اختالف شماره  2شهرستان شهرکرد غالم پور

4787

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  139760318008001062هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض
متقاضــی خانــم اتیــه شــریفی دوســتکوهی فرزنــد اســحق بشــماره شناســنامه  1صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  261/75مترمربــع بــه شــماره پــالک  5296فرعــی از
 84اصلــی مجــزی شــده از پــالک  600فرعــی از  84اصلــی واقــع در چافجیــر در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی صفــر امیریــان 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 ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ,ظرف
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 428 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/26 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/5/9 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

4758

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 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  13976031801600084مــورخ  1397/2/1هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رحیــم آبــاد تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســن شــعبان زاده خســادی فرزنــد همــت علــی بشــماره شناســنامه 13130
صــادره از رحیــم آبــاد بــه شــماره ملــی  2690131323در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی
بــه مســاحت  283/58مترمربــع پــالک  845فرعــی از  165اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک ـ فرعــی از 165
اصلــی واقــع در بالنــگاه خریــداری شــده از مــورد نســق مالــک رســمی اقــای رحمــت نــوروزی بندبــن بالنــگاه محــرز
گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی
کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 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 382 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/26 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/5/9 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رحیم آباد ـ محمدجواد مکرم

4762

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  13976031800800574هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی خانــم ســکینه عبــاس پورجنیجانــی فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه  1095صــادره از
رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب کارگاه بــه مســاحت  542/84مترمربــع بــه شــماره
پــالک  231فرعــی از  85اصلــی مفــروز از پــالک یــک فرعــی از  85اصلــی واقــع در قریــه میــان پشــته در بخــش
 29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمدعلــی بابایــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را 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 434 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/26 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/5/9 :
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اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه :علــی معــزز فرزند عزیزالــه – مشــخصات محکوم علیــه :رحمت کوخالــه – مشــخصات نماینده
یــا قائــم مقــام محکــوم لــه :مجیــد اســالم دوســت کردمحلــه فرزنــد محمودرضــا – نــوع رابطــه :وکیــل -محکــوم لــه:
علــی معــزز – محکــوم بــه :بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره  9710091324200096و شــماره
دادنامــه مربوطــه  9609971324200673محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ  132/700/000ریــال
بابــت اصــل خواســته 1/828/750 ،ریــال هزینــه دادرســی و تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک  96/1/31لغایــت
اجــرای کامــل حکــم و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی در حــق محکــوم لــه چنانچه محکــوم علیــه در فرجه
قانونــی مدلــول حکــم را اجــرا ننمایــد وفــق مقــررات هزینــه اجرایــی ازوی اخــذ مــی گــردد.

مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف رشت
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اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم حسین میرزایی ازندریانی
فرزند جواد

خواهــان لطفعلــی عبدالرحمانــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده حســین میرزایی بــه خواســته مطالبه وجــه مطرح
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه  9609988162600364حــوزه شــماره  ( 116عمومــی)
شــورای حــل اختــالف مجتمــع امــام حســن مجتبی (ع) شــهر همــدان ثبــت و وقت رســیدگی مــورخ  97/6/7ســاعت
 9/30تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آئیــن 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.

مدیر دفتر حوزه شماره ( 116عمومی) شورای حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبی (ع)
4763
شهر همدان

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

نظــر بــه دســتور مــواد 1و 3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصــوب  1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات
موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نــور مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بامعــارض آنــان محــرز و رای صــادر گردیــده جهــت
اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد:
قریه زرین کال سفلی  14اصلی بخش  5الی الحاقی ثبت نور
 84فرعی آقای محمد علی اکبری شکوه شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  305/55متر مربع خریداری مع الواسطه از احمدزاده مالک رسمی
85فرعی آقای مصطفی گلزی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  1548/20متر مربع خریداری مع الواسطه از علی اکبر عابدی مالک رسمی
 86فرعــی آقــای عبــاس وجدانــی ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن با بنــای احداثــی بــه مســاحت  472/86مترمربــع خریــداری مع الواســطه
از شــهرام شــقایقی مالک رســمی
 86فرعــی خانــم طاهــره حفــار اردســتانی ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  472/86متــر مربــع خریــداری
مــع الواســطه از شــهرام شــقایقی مالــک رســمی
قریه زرین کال علیا  15اصلی بخش  5الحاقی ثبت نور
 103فرعی خانم فریده قربانی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  361/24مترمربع خریداری مع الواسطه از غام حسین عزیزی مالک رسمی
104فرعی آقای وجیهه محمدی اسدی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 173/50متر مربع مع الواسطه از مصطفی گنجی مالک رسمی
قریه تیرکده علیا18اصلی بخش  5الحاقی ثبت نور
 521فرعی آقای غامرضا گرجی ازندربانی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت239متر مربع مع الواسطه از مصیب احمدزاده مالک رسمی
قریه تیرکده سفلی  19اصلی بخش  5الحاقی ثبت نور
266فرعــی آقــای حســین عادلــی فــرد شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا انبــاری احداثــی غیــر مجــاز بــه مســاحت 236/37متــر مربــع خریــداری مع الواســطه
از جــواد مختــاری نــژاد مالک رســمی
267فرعی آقای حامد شمس شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2057/70متر مربع مع الواسطه از مجید غفاری مالک رسمی
قریه سراسب  20اصلی بخش  5ثبت نور
 404فرعــی مفــروز و مجــزی از  59و  65فرعــی آقــای محمــود واحــدی شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا انبــاری احداثــی بــه مســاحت  2394/60مترمربــع
خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی
 405فرعــی مفــروز و مجــزی از  239فرعــی خانــم نازنیــن طالعــی ســه دانــگ مشــاع یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  256/44مترمربــع
خریــداری مــع الواســطه از هاجــر ثقفــی مالــک رســمی
 405فرعــی مفــروز و مجــزی از  239فرعــی خانــم غزالــه طالعــی ســه دانــگ مشــاع یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  256/44مترمربــع
خریــداری مــع الواســطه از هاجــر ثقفــی مالــک رســمی
 406فرعــی مفــروز و مجــزی از  88فرعــی آقــای محمــود واحــدی شــش دانــگ مشــاع یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  878/68مترمربــع
خریــداری مــع الواســطه از حســین ســلیمانی مالــک رســمی
قریه کمر 21اصلی بخش  5ثبت نور
 571فرعــی مفــروز و مجــزی از  475فرعــی آقــای حســین مقــدم از شــش دانــگ مشــاع یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  563/48مترمربــع
خریــداری مــع الواســطه از کربایــی رقیــه ثقفــی مالــک رســمی
قریه دهک  3اصلی بخش  6الحاقی ییالقی ثبت نور
 44فرعی آقای ابراهیم خسروی پور شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  893/51مترمربع خریداری مع الواسطه از عاطفه پور طهماسب مالک
رسمی
قریه تاشکوه سفلی  3اصلی بخش  6الحاقی ثبت نور
 890فرعــی خانــم ســارا رضایــی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  204/07مترمربــع خریــداری مــع الواســطه
از غامرضــا دانشــور مالــک رســمی
 890فرعــی خانــم ســاتین آور زمانــی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  204/07مترمربــع خریــداری مــع
الواســطه از غامرضــا دانشــور مالــک رســمی
قریه درویش کال 5اصلی بخش  6الحاقی ییالقی ثبت نور
 138فرعی خانم شهناز سنگاچین مقدم ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  473/50مترمربع خریداری مع الواسطه ازجمشید دهقان مالک
رسمی
قریه کردمحله  8اصلی بخش 6الحاقی ثبت نور
 205فرعی آقای سعید جاب ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت  449/18متر مربع خریداری مع الواسطه از نور علی غامی مالک رسمی
قریه کالسگر محله  9اصلی بخش  6الحاقی ثبت نور
 960فرعی آقای حمید موالئی راد ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  150متر مربع خریداری مع الواسطه از حمید موالئی راد مالک رسمی
قریه اوز  9اصلی بخش  6ثبت نور
667فرعــی مفــروز و مجــزی از  217آقــای رضــا علــی شــاه حســینی شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  796/50متــر مربــع
خریــداری مــع الواســطه از محمــود شــاه حســینی مالــک رســمی
668فرعــی مفــروز و مجــزی از  217آقــای محمــود شــاه حســینی شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  633/30متــر مربــع خریداری
مــع الواســطه از رضــا علــی شــاه حســینی مالک رســمی
قریه نیکنامده  11اصلی بخش  6ثبت نور
 740فرعــی مفــروز و مجــزی از  135فرعــی خانــم انســیه امیــری شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  452/26متــر مربــع خریداری
مــع الواســطه از مالک رســمی
قریه ناحیه  12اصلی بخش  6ثبت نور
 1859فرعــی مفــروز و مجــزی از  662آقــای محمــد صفــی نــوری فردیــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعه زمیــن مزروعی بــه مســاحت 3792/00
متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از مالک رســمی
 1859فرعــی مفــروز و مجــزی از  662فرعــی خانــم زبیــده صفــی نــوری فردیــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعه زمیــن مزروعی بــه مســاحت 3792/00
متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از مالک رســمی
 1859فرعــی مفــروز و مجــزی از  662فرعــی خانــم محبوبــه صفــی نــوری فــرد و یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت
 3792/60متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی
 1859فرعــی مفــروز و مجــزی از  662فرعــی خانــم نیــره صفــی نــوری فــرد یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعــه زمیــن مزروعی بــه مســاحت 3792/00
متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از مالک رســمی
 1860فرعــی مفــروز و مجــزی از  924فرعــی آقــای امیــر صفــی نــوری فردیــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت
 37245/00متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی
 1860فرعــی مفــروز و مجــزی از  924فرعــی خانــم محبوبــه صفــی نــوری فــرد یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت
 37245/00متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی
 1860فرعــی مفــروز و مجــزی از  924فرعــی زبیــده صفــی نــوری فــرد یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 37245/00
متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی
 1860فرعــی مفــروز و مجــزی از  924فرعــی آقــای محمــد صفــی نــوری فردیــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت
 37245/00متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی
 1860فرعــی مفــروز و مجــزی از  924فرعــی خانــم نیــره صفــی نــوری فردیــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعــه زمیــن مزروعی بــه مســاحت 37245/00
متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از مالک رســمی
 1861فرعــی مفــروز و مجــزی از  468فرعــی آقــای امیــر صفــی نــوری فردیــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت
 1848/60متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی

 1861فرعــی مفــروز و مجــزی از  468فرعــی خانــم زبیــده صفــی نــوری فــرد یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت
 1848/60متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی
 1861فرعــی مفــروز و مجــزی از  468فرعــی نیــره صفــی نــوری فــرد یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  1848/60متــر
مربــع خریــداری مــع الواســطه از مالک رســمی
 1861فرعــی مفــروز و مجــزی از  468فرعــی خانــم محبوبــه صفــی نــوری فردیــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت
 1848/60متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی
 1861فرعــی مفــروز و مجــزی از  468فرعــی آقــای محمــد صفــی نــوری فــرد یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت
 37245/00متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی
 1862فرعــی آقــای عبدالهاشــم درویشــان فــرد از  468فرعــی آقــای محمــد صفــی نــوری فــرد ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا انبــاری بــه مســاحت 144/23
مترمربــع خریــداری مــع الواســطه از ذکریــا درویشــان فــرد مالــک رســمی
قریه نشو  13اصلی بخش  6الحاقی ییالقی ثبت نور
13فرعی خانم فاخره کوزه گر شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  400متر مربع خریداری مع الواسطه از بهنام کاویانپور مالک رسمی
 14فرعی آقای حسین دیوساالر شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  2078/55متر مربع خریداری الواسطه از درویشعلی دیوساالر مالک رسمی
قریه انگرود  13اصلی بخش  6ثبت نور
 546فرعــی مفــروز و مجــزی  173فرعــی آقــای علــی بورچــی شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  252/28متــر مربــع خریــداری
مــع الواســطه از قاســم پــور چــی مالــک رســمی
قریه کالج  14اصلی بخش  6الحاقی ییالقی ثبت نور
 98فرعی آقای محمدحسین حقایقی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  713/46مترمربع خریداری مع الواسطه از روح اهلل حقایقی مالک رسمی
قریه کپ علیا  21اصلی بخش  6الحاقی ییالقی ثبت نور
 31فرعی آقای اسد اهلل بهروزی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  520/20مترمربع خریداری مع الواسطه از حمید یزدانی مالک رسمی
 32فرعــی خانــم معصــوم فتاحــی ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی غیرمجــاز بــه مســاحت  867/37مترمربــع خریــداری
مــع الواســطه از حــاج کامــران عبیــدی مالــک رســمی
 32فرعــی خانــم عــذرا کاظمــی ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن با بنــای احداثــی غیرمجــاز بــه مســاحت  867/37مترمربــع خریــداری مع
الواســطه از حــاج کامــران عبیــدی مالک رســمی
قریه گلندرود  42اصلی بخش  6الحاقی ثبت نور
 204فرعی آقای ریاض شاهدی فر شش دانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت  425مترمربع خریداری مع الواسطه از ابوالحسن زره ساز مالک رسمی
قریه میناک  22اصلی بخش  6ثبت نور
 698فرعــی مفــروز و مجــزی از  648فرعــی آقــای مهــرداد رحمانــی شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن با بنــای احداثــی بــه مســاحت  408/66مترمربــع خریداری
مــع الواســطه از صدیقــه مجتهــد زاده مالک رســمی
قریه کالک سفلی  23اصلی بخش  6ثبت نور
 514فرعــی مفــروز و مجــزی از  156فرعــی آقــای مرتضــی حبیبــی شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 273/64مترمربــع خریداری
مــع الواســطه از مالک رســمی
 515فرعــی مفــروز و مجــزی از  156فرعــی آقــای مصطفــی حبیبــی شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن با بنــای احداثــی بــه مســاحت 117/57مترمربــع خریداری
مــع الواســطه از مالک رســمی
 516فرعــی مفــروز و مجــزی از  156فرعــی آقــای محســن حبیبــی شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  189/23متــر مربــع
خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی
قریه بلده 14اصلی بخش 7ثبت نور
 1251فرعــی مفــروز و مجــزی از  411فرعــی آقــای ولــی رنجبــر دو دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 157/65
متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از اشــرف الســادات حســینی مالــک رســمی
 1251فرعــی مفــروز و مجــزی از  411فرعــی خانــم انیــس شــفیعی چهاردانگــه مشــاع از شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن با بنــای احداثی بــه مســاحت 157/65
مترمربــع خریــداری مع الواســطه از اشــرف الســادات حســینی مالک رســمی
 1252فرعــی مفــروز و مجــزی از  305فرعــی خانــم ســید ربابــه موســوی شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  180/80مترمربــع
خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی
قریه امیر آباد پالک  1اصلی بخش  10ثبت نور
 2361فرعی آقای محمد ساجدی ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت  273/42مترمربع خریداری مع الواسطه از حسین امیری مالک رسمی
 2363فرعی آقای یوسف بینائی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  248/17مترمربع خریداری مع الواسطه از حسین شکری مالک رسمی
2364فرعی آقای سامیار صفرپور ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت 335مترمربع خریداری مع الواسطه از محمد محمدی مالک رسمی
قریه ایزدشهر پالک  2اصلی بخش 10ثبت نور
 3258فرعی آقای محمود عباسی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  385/63متر مربع خریداری مع الواسطه از عشرت دهقان مالک رسمی
 3269فرعی آقای حسین میثمی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  344/73مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
 3270آقای حسین عباسی شش دانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 222/53مترمربع خریداری مع الواسطه از محمد و اللهقلی عزتی مالک رسمی
 3271فرعــی آقــای حســین عباســی شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 330/02مترمربــع خریــداری مــع الواســطه از محمــد و
اللهقلــی عزتــی مالــک رســمی
 3272فرعی خانم زهرا عزتی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 355/58مترمربع خریداری مع الواسطه از حسین عباسی مالک رسمی
 3273فرعــی آقــای مجیــد ســنگینیان ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا انبــاری احداثــی بــه مســاحت 210/00متــر مربــع خریــداری
مــع الواســطه از رحمــت اهلل نیــک نــژاد مالــک رســمی
 3273فرعــی خانــم همــا شــیرازی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا انبــاری احداثــی بــه مســاحت 210/00مترمربع خریــداری مع الواســطه
از رحمــت اهلل نیــک نــژاد مالک رســمی
 3274فرعــی مفــروز و مجــزی از  1237فرعــی آقــای وازریــک زرگریــان ســنگبارانی شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت689/33
مترمربــع خریــداری مــع الواســطه از نقــی گنجــی مالــک رســمی
 3275فرعی خانم نسرین مرادی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 521/50مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
 3278فرعی آقای پرویز مظلومی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 277/22متر مربع خریداری مع الواسطه از سید علی اعظمی مالک رسمی
قریه رستمرود پالک  3اصلی بخش  10ثبت نور
 3691فرعــی خانــم ملــوک ســادات هاشــمی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  300/00متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از ســید
ابوالفضــل هاشــمی مالک رســمی
قریه نور پالک  4اصلی بخش  10ثبت نور
 5231فرعــی خانــم مینــو دخــت مینــوی ســه د انــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت  565/7متــر مربــع خریــداری مــع
الواســطه از ناهیــد عنایــت مالــک رســمی
 16576فرعی خانم رضیه ساجدی ششد انگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت  184/25متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
 16600فرعی آقای احسان منصوری ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت  285/15متر مربع خریداری مع الواسطه از بهنام عزتی مالک رسمی
 16601فرعی آقای محمد توکلی ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت  284/6متر مربع خریداری مع الواسطه از حاج حمید یزدانی مالک رسمی
 16602فرعی خانم زهرا مهدلوتر ترکمانی ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت  786/89متر مربع خریداری مع الواسطه از احمد ابراهیمی مالک رسمی
 16603فرعی خانم پروانه عاء سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت 224/29متر مربع خریداری مع الواسطه از منوچهر قاسمی مالک رسمی
 16603فرعــی آقــای حســین کــوزه گــر کالجــی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا انبــاری بــه مســاحت  224/29متــر مربــع خریــداری مــع
الواســطه از منوچهــر قاســمی مالک رســمی

 16604فرعی مفروز و مجزی از  928فرعی آقای عیسی خسروی لرگانی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 251/56متر مربع خریداری مع
الواسطه از جمشید فرجی مالک رسمی
 16682فرعی آقای یوسف متولی ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت  252/10متر مربع خریداری مع الواسطه از مصطفی عباس پور مالک رسمی
 16685فرعی خانم زهرا معززرودی ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت  180متر مربع خریداری مع الواسطه از ایوب یوسفی مالک رسمی
 16687فرعی خانم مرضیه صالحی ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت  244متر مربع خریداری مع الواسطه از فرهاد محمدی مالک رسمی
 16689فرعی آقای محمدرضا شیخ ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  207/95متر مربع خریداری مع الواسطه از حجت اله فخاریان مالک رسمی
 16690فرعــی آقــای محمدرضــا شــیخ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  288/40متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از علیرضــا شــیخ مالک رســمی
(صرفــا جهــت تجمیــع بــا پــاک  9996فرعی)
 16691فرعی خانم سمیه خواجویه ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  15/18متر مربع خریداری مع الواسطه از نصراله کوهزاد مالک رسمی
 16692فرعی خانم آیسا شادمان ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت  111/90متر مربع خریداری مع الواسطه از حدیقه اسامی مالک رسمی
 16695فرعی خانم معصومه قویدل ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  199/84متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
قریه شهرکال پالک  5اصلی بخش  10ثبت نور
730فرعی آقای خسرو علی پور ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت  510/00مترمربع خریداری مع الواسطه از غام حسین علیپور مالک رسمی
قریه عباسا پالک  6اصلی بخش  10ثبت نور
 1499فرعی خانم سوسن پور ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  229/47متر مربع خریداری از مع الواسطه از هادی پور مالک رسمی
1800فرعی آقای رحمت اله اسفندیاری ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت  225متر مربع خریداری از مع الواسطه از سید مرتضی سجادی مالک
رسمی
قریه انارجار پالک اصلی بخش  10ثبت نور
 206فرعی خانم پریسا جواپور ششدانگ یه قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  218/16متر مربع خریداری از مع الواسطه از فرهاد فرخزادو یاسر قربانی مالک
رسمی
قریه خوریه پالک  10اصلی بخش  10ثبت نور
 591فرعی آقای شعبان فاح پور ششدانگ یک قطعه زمین با انباری غیرمجاز به مساحت  342/76متر مربع خریداری از مع الواسطه از قدرت اله جنگجو مالک
رسمی
 592فرعی آقای شعبان فاح پور ششدانگ یک قطعه زمین با انباری غیرمجاز به مساحت  550 /08متر مربع خریداری مع الواسطه از عبداله ایزدی مالک رسمی
 596فرعی آقای اصغر پور سفیر ششدانگ یک قطعه زمین با انباری غیرمجاز به مساحت 302/26متر مربع خریداری مع الواسطه از مهدی حسین پور مالک رسمی
 597فرعی خانم صغری شریف زاده ششدانگ یک قطعه زمین با انباری غیرمجاز به مساحت  276/25متر مربع خریداری از مع الواسطه از عبداله ایزدی مالک رسمی
قریه دارجار پالک  11اصلی بخش  10ثبت نور
 169فرعی آقای ابوالفضل خیری ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  240متر مربع خریداری مع الواسطه قربانی مالک رسمی
قریه گنج یاب پالک  14اصلی بخش  10ثبت نور
 1299فرعی آقای محمد مهدی فدوی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  69/19متر مربع خریداری مع الواسطه از علی فدوی مالک رسمی
 1300فرعی آقای عبدالقادر محمودی ششدانگ یک قطعه زمین با انباری غیرمجاز به مساحت  210/09متر مربع خریداری مع الواسطه از مهرعلی ذکایی مالک
رسمی
 1301فرعی آقای رضا عباسی سروی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی غیرمجاز به مساحت  229/16متر مربع خریداری مع الواسطه از کاظم فارسی مالک رسمی
 1302فرعی خانم مریم پژوه ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  252مترمربع خریداری مع الواسطه از مریم هدایتی زاده مالک رسمی
 1303فرعی خانم زهرا رضاپور ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  285/70مترمربع خریداری مع الواسطه از رامین رضاپور مالک رسمی
 1304فرعی آقای سیاوش ثورمند ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت  239/79مترمربع خریداری مع الواسطه از مجید تونی مالک رسمی
 1311فرعی خانم نیوشا اصاحی مقدم ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  640مترمربع خریداری مع الواسطه از علیرضا علیزاده مالک رسمی
قریه سلیاکیتی پالک  16اصلی بخش  10ثبت نور
 1006فرعی خانم نوشین مهدوی فرد ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت  205/06مترمربع خریداری مع الواسطه از اسمعیل نواب مالک رسمی
 1007فرعی خانم شیما غفاری ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  240/00مترمربع خریداری مع الواسطه از یحیی رضاپور مالک رسمی
 1008فرعی خانم ندا طبسی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  224/60مترمربع خریداری مع الواسطه از حسن رنجبر مالک رسمی
قریه ایزخورده پالک  22اصلی بخش  10ثبت نور
 258فرعــی مفــروز و مجــزی از  120فرعــی آقــای وجیــه الــه شــیخ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  235/77مترمربــع خریــداری
مــع الواســطه از هوشــنگ یحیــی پــور مالــک رســمی
قریه سرکاج پالک  23اصلی بخش  10ثبت نور
 402فرعی آقای اکبر نیک نژاد ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  238/25مترمربع خریداری مع الواسطه از محمدحسن شلیله مالک رسمی
 403فرعی آقای مجید فرخ نظر ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  413/70مترمربع خریداری مع الواسطه از نوروز نیک نژاد مالک رسمی
 404فرعــی خانــم احیــاء وزیــری ســابقی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  267/77مترمربــع خریــداری مــع
الواســطه از احمــد اســامی مالــک رســمی
 404فرعــی آقــای احمــد اســامی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  267/77مترمربــع خریــداری مع الواســطه
از محمــد اســامی مالک رســمی
 405فرعــی خانــم پــوران میــرک ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  188/33مترمربــع خریــداری مــع الواســطه از حمیدرضــا مفیــد
و میثــم نیــک نــژاد مالــک رســمی
قریه افراسیاب کال پالک  26اصلی بخش  10ثبت نور
 20فرعی آقای غامرضا خندان اعیان ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که عرصه تا سقف شش دانگ وقف می باشد به مساحت  605/88مترمربع
خریداری مع الواسطه از وحید سیروس مقصودی مالک رسمی
قریه کاردگرکال پالک  29اصلی بخش  10ثبت نور
 126فرعی آقای روح اله نصیری ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  385/11مترمربع خریداری مع الواسطه از اسداله نصیری مالک رسمی
 127فرعی خانم فاطمه زارع زاده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  279/80مترمربع خریداری مع الواسطه از سید رجب سجادی مالک رسمی
 128فرعی آقای حمید سعیدی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  223/41مترمربع خریداری مع الواسطه از صابر ایزدی مالک رسمی
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در
دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهر هــا منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص
ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه
دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائه حکــم قطعی
دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض ،گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره
ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی اســت برابر مــاده  13آئیــن نامه
مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهارنامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیدحــدود،
مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدید
حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نمایــد.
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