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اخبار

فصل جدید اکران پاییزی آغاز شد

ُ
انفجار یک «بمب»

اظهارات وزیر ارشاد درباره مکان
برگزاری جشنواره فیلم فجر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره
مشخصشدن مکان برگزاری جشنواره فیلم
فجر اظهار کرد :با مجموعههایی مذاکراتی
صورت گرفته و همچنان ادامه دارد و اگر به
نتیجه برسد ،این جشنواره در محل جدید و
درغیر این صورت در محلهای قبلی برگزار
خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،عباس صالحی ،در حاشیه
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره
به آخرین اقدامات صورت گرفته برای برگزاری
سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فج ر گفت:
شورای سیاستگذاری جشنواره شروع به
کار کرده و برنامههایی را در دستور کار خود
قرار دادهاند و دیگر بخشهای جشنوارههای
فجر از جمله تئاتر و موسیقی نیز شوراهای
سیاستگذاری خود را مشخص و شروع به کار
کردهاند .وی گفت :امسال به مناسبت برگزاری
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،
شاهد اتفاقات خوبی در جشنوارههای فرهنگی
و هنر با تولید و ارائه آثار ارزشمند ،با محتوای
فاخر خواهیم بود.

همکاری مهران مدیری و پیمان
قاسمخانی در «هیوال»
مهران مدیری در اطالعیهای خبر ساخت
سریال «هیوال» را در شبکه نمایش خانگی
رسانهای کرده است.
به گزارش ایسنا ،مهران مدیری جدیدترین
سریال خود که عنوان آن «هیوال» است را با
همکاری پیمان قاسمخانی در شبکه نمایش
خانگی میسازد.
مدیری در این اطالعیه آورده است« :سالم.
یه «هیوال» در راه است».

کارگردانهای کارکشتهای به همراه کارگردانهای جوان وارد
عرصه مبارزه سینمایی شدهاند .آثار سینمایی هاتف علمیردانی،
پیمان معادی ،مصطفی احمدی و فریدون نجفی از روز
چهارشنبه  14آذر به پرده سینماها رسیده است.
کلمبوس
فیلم «کلمبوس» به کارگردانی هاتف علیمردانی به سرگروهی
پردیس کوروش روی پرده سینماها رفته است .فیلمی که
علیمردانی در سکوت خبری در ایران و آمریکا تولید کرد.
البته آنچنان سکوت خبری هم نداشت و کارگردان این فیلم
با شبکه «بیبیسی» فارسی مصاحبه زنده برقرار کرد و تا
آنجا که توانست برای فیلمش تبلیغ کرد .گویا میخواهد از
تحریمها استفاده کند و جیب خودش را هم پر پولتر کند؛ مگر
سلبریتیهای دیگر از هر موقعیتی برای پول و تفریح و عشق و
حال استفاده نمیکنند؟! در این فیلم سعید پورصمیمی ،فرهاد
اصالنی ،مجید صالحی ،هانیه توسلی ،شبنم مقدمی ،فریده
سپاهمنصور ،عرفان ابراهیمی ،میترا رفیع و نیما نیکطبع به
ایفای نقش میپردازند .همچنین آهنگسازی این فیلم نیز در
آمریکا توسط احسان مطوری و همراهی مارک لندسن ساخته
شده است .جالب است که شاهد یک فیلم ضد آمریکایی در
ظاهر هستیم ولی بخشهایی از آن در آمریکا ساخته شده
است .به نظر شما تناقضی در این ماجرا نیست؟! البته داستان
این فیلم نگاهی به مهاجرت دارد.
میلیونر میامی
فیلم «میلیونر میامی» به کارگردانی مصطفی احمدی دیگر
فیلمی است که به سرگروهی پردیس زندگی روانه سینماها شده
است .در خالصه داستان این فیلم آمده است« :دن کیشوت
پس از فراغت از تدارک مقدمات کار نخواست بیش از این در
اجرای نقشه خویش درنگ کند ».فهرست بازیگران این فیلم
هم خیلی جالب است .از ستاره میلیاردی تا مهرههای سوخته
دیروز تلویزیون در این فیلم دیده میشود .حمید فرخ نژاد،
علی قربانزاده ،طناز طباطبایی ،صابر ابر ،افسانه بایگان و آتیال
پسیانی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند .جالب است
که آتیال پسیانی ،کارگردانی که در تئاتر ،داعیه تئاتر تجربی
و متفاوت دارد ،در تمام فیلمهای تجاری و سریالهای آبکی
تلویزیون میدرخشد .به نظر شما این هم تناقضی دیگر
نیست؟!
اسکیباز
فیلم «اسکیباز» فریدون نجفی هم در برنامه صبح
دانشآموزی اکران شود .این فیلم اولین فیلم بلند سینمایی
نجفی است که در سال  ۱۳۹۶در ارتفاعات زردکوه بختیاری
ساخته شد .فیلم «اسکیباز» نگاهی انسانی و عاطفی به زندگی

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  139760318014000977مــورخ  97/8/9هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای عبدالناصــر رســولی املشــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه  35صــادره از
املــش در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  12/90مترمربــع پــالک  6752فرعی مفــروز و مجزی شــده از
پــالک  2086فرعــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی گوهــر تــاج میــر
حبیبــی 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 توانند از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظرف
مــدت 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 خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز پنجشنبه مورخ  1397/9/1تاریخ انتشارنوبت دوم  :روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی
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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  139760318014000937مــورخ  97/8/1هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای کیومــرث ذکــری فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه  3صــادره از کوملــه در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  270/23مترمربــع پــالک 6751
فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  428فرعــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری
از مالــک رســمی مهــدی عنایتــی صوفــی 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 خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز پنجشنبه مورخ  1397/9/1تاریخ انتشارنوبت دوم  :روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی
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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  1397/7/23 -139760318008003022هیــأت 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 آقــای حســن شــعبانی کمــال الدیــن پشــته فرزنــد محمــود بشــماره
شناســنامه  1704صــادره از لنگــرود در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت
 1377/54مترمربــع بــه شــماره پــالک  5415فرعــی قســمتی از  8فرعــی از ســنگ  84اصلــی واقــع در قریــه
چافجیــر در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 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 انتشارنوبت دوم  :روز پنج شنبه 1397/9/15
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز پنج شنبه 1397/9/1

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

9958

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  1397/7/23 -139760318008003016هیــأت 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 ملــوک فکــری رودســری فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه 4990
صــادره از رودســر در ششــدانگ عرصــه یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  646/16مترمربــع بــه شــماره
پــالک  14فرعــی از  15اصلــی واقــع در شهررودســر بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیده
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 اولین
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 .بدیهی اســت در صــورت انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم  :روز پنج شنبه 1397/9/15
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز پنج شنبه 1397/9/1
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مفقودی

کارت ماشــین وبــرگ ســبز ســواری هــاچ بــک ،تیــپ :تیبــا :2سیستم:ســایپا مــدل ،1397 :رنــگ :ســفید بــه
شــماره موتــور 8692794/M15:شــماره شاســی  NAS821100J1197094 :و بــه شــماره پــالک :ایــران 567 -16
م  47مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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باالخره چهارشنبه میانه پاییز رسید .فیلمهای جدید هم روی پرده رفتند .مردم دربهدر دنبال سرگرمی و گذران زندگی روزمره
هستند .سینما ،تفریح ارزانی است که برای همه سینمادوستان هم جذابیت خاص خودش را دارد .باید منتظر باشیم و ببینیم که
اکران پاییزی مردم را به سینما میکشاند یا نه؟!

معادی از همان
روزهای اول
که با فیلمنامه
«آواز قو» وارد
سینماشد
نشان داد که
فیلمنامهنویسی
هالیوودی را به
خوبی بلد است
که آن هم ژانر
ملودرام و توجه
ویژه به عشق
است!

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

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

کودکان و نوجوانان دارد و به نقد چالشهای اجتماعی و تربیتی
در این زمینه میپردازد .در خالصه داستان این فیلم آمده است:
«بز کوهی که به روستاه پناه آورده ،قرار است قربانى یک رسم
محلى شود ،جولى پسربچهاى است که تا عصر ،قبل از مسابقه
اسکى ،فرصت دارد او را نجات دهد ».امیررضا فرامرزی ،آوا
دارویت ،رضا موری ،حبیب تاجمیری ،الهه صالحی ،سید
شهابالدین طباطبایی ،مژگان امیدی ،مژگان محمودیان،
غالمشاه قنبرى و منصور رشیدی بازیگران فیلم «اسکیباز»
هستند .فیلمهای گروه کودک و نوجوان معموال کم خرج
هستند و فروش خوبی هم به دست میآورند به شرط کیفیت
باال و شناخت دقیق از بچههای این دوره و زمونه.
بمب ،یک عاشقانه
فیلم «بمب ،یک عاشقانه» آخرین ساخته پیمان معادی هم
از روز چهارشنبه روی پرده نقرهای سینماها رفته است .این
فیلم در جشنواره فجر به شدت مورد توجه سینمادوستان قرار
گرفت و دلیل اصلیاش هم نوستالژیها و شوخیهای بامزه این
فیلم بود .البته در چند سال گذشته فیلمهای بیکیفیتی وارد
جشنواره فجر شدهاند و آنقدر حوصله سر بر هستند که وقتی
فیلمی با سر و شکل خوب پخش شود به سرعت مشتاقانی
پیدا خواهد کرد .در بحبوح ه جنگ ایران و عراق در سال ،۱۳۶۷
تهران بیوقفه بمباران میشد .عشق ،محبت ،امید ،زندگی و
ترس از مرگ را در روزهای پراضطراب آن زمان برای مردمی که
درگیر جنگ بودند از بین میبرد .اغلب عشق به سختی درک
میشود اما مرگ واقعیتی است ترسناک« .بمب ،یک عاشقانه»
نشان میدهد که عشق و امید چطور حتی در مواجهه با تاریکی
مرگ ،راهشان را پیدا میکنند .البته نباید این فیلم را وجودگرایانه
محض نگاه کنیم و عناصر نوستالژی و سرگرمی در آن به شدت
قوی است .این فیلم بیشتر روایت انسانهایی است که هیچگاه
فرصت عاشق شدن و به دلخواه خود زندگی کردن را نداشتهاند.
معادی از همان روزهای اول که با فیلمنامه «آواز قو» وارد
سینما شد ،نشان داد که فیلمنامهنویسی هالیوودی را به خوبی
بلد است که آن هم ژانر ملودرام و توجه ویژه به عشق است!
لیال حاتمی ،پیمان معادی ،سیامک انصاری ،حبیب رضایی،
سیامک صفری ،صبا گرگینپور ،معصومه قاسمیپور ،رامین
پورایمان ،بهادر مالکی ،شهروز آقاییپور ،ارشیا عبداللهی،
نیوشا جهانی ،باران معادی ،محمود کالری ،سیامک ادیب،
نوید نوری ،نوید ذبیحی ،شایان دیلمقانی ،صدرا علیمحمدی و
فرزاد رمضانی بازیگران آخرین ساخته معادی هستند.
نکته جالب این است که هنوز فیلم «مارموز» کمال تبریزی
بلیتفروشی خود را آغاز نکرده است و باید دید که این فیلم هم
چه زمانی روی پرده خواهد رفت.

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 رای شــماره  139760318016000648مــورخ  1397/06/27هیــات 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 خانــم زهــرا اقاجــان پــور اشــکلک فرزنــد ســهراب بشــماره شناســنامه
 298صــادره از رحیــم آبــاد بــه شــماره ملــی  6319821280در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای
احداثی(ســاختمان) بــه مســاحت  315/46مترمربــع پــالک  508فرعــی از  175اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پالک
ـ فرعــی از  175اصلــی واقــع در قریــه گلدشــت خریــداری از مــورد نســق مالــک رســمی خانــم جواهــر گیالنــی محرز
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 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 انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .م/الــف 826 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/9/15 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/9/1 :

برابــر رأی شــماره  139760318014000945مــورخ  97/8/2هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای عــزت الــه محبــی فرزنــد عینعلــی بشــماره شناســنامه  604صــادره از املــش
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  131/58مترمربــع پــالک 6754
فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از باقیمانــده قریــه از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت .لذا بــه منظور
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور
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.
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز پنجشنبه مورخ  1397/9/1تاریخ انتشارنوبت دوم  :روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15

برابــر رأی شــماره  139760318014000938مــورخ  97/8/2هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رضــا زواره فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه  21صــادره از رودســر در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  173مترمربــع پــالک  6755فرعــی
مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه  137تفکیکــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالک
رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال وامــالک محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطالع
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 بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض ،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  :روز پنجشنبه مورخ  1397/9/1تاریخ انتشارنوبت دوم  :روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

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

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

رئیس ثبت اسناد و امالک رحیم آباد ـ محمدجواد مکرم
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دراجــرای مــاده 3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی هیات حــل اختالف مســتقر در
ثبــت پــارس آبــاد بشــرح آراصــادره تصرفــات مالکانــه مفــروز از امــالک مشــروحه زیــر واقــع در بخــش 21اردبیــل
حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان پــارس آبــاد را تاییــد وآگهــی موضــوع ماده3قانــون مزبــور بشــرح ذیــل منتشــر
ومقــرر مــی دارد پــس از انتشــار آگهــی اســناد مالکیــت رســمی مفــروز وصــادر وتســلیم گــردد
از شماره 112اصلی واقع درپارس آباد بخش 21اردبیل (انجیل قوشا)
-1ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــالک 21488فرعــی مجــزی از پــالک 233فرعــی از 112اصلــی ملکــی هاشــم
میــری زاده فرزنــد فیــروز از مالکیــت اولیــه آقــای اشــرف نصیــری بــه مســاحت 317/14متــر مربــع
 -2ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه پــالک 21489فرعــی مجــزی از پــالک 2747فرعــی از 112اصلــی ملکــی
ناصــر عمــودی گبلــو فرزندبــاال اوغــالن از مالکیــت اولیــه آقــای کریــم پــور قنبــر بــه مســاحت 58متــر مربــع
 -3ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــالک 21490فرعــی مجــزی از پــالک 223فرعــی از 112اصلــی ملکــی بهــروز
جعفــری بــرک ابــاد فرزنــد داداش از مالکیــت اولیــه آقــای عباســعلی صفــری بــه مســاحت 280/54متــر مربــع
آقــای اشــرف نصیــری بــه مســاحت 317/14متــر مربــع
رای مــاده 3قانــون فــوق الذکــر مراتــب در دو نوبــت بــه فاطلــه 15روز جهــت اطــالع مالکیــن متقاضــی وســایر
صاحبــان حقــوق آگهــی مــی شــود چنانچــه اشــخاص ذینفــع بــه آراءصــادره اعتراض داشــته باشــد بایســتی ظرف
مــدت دو مــاه از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت اگهــی اعتــراض خــودرا کتبــا بــه اداره ثبــت محــل تحویــل ورســید
اخــذ واز تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــه دادگاه عمومــی محل
تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل ارائــه نماینــد در غیــر اینصــورت اداره ثبــت به اســتناد
مفــاد آراء صــادره وطبــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت بنــام متقاضیــان خواهــد نمــود درهرحــال
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضرربــه دادگاه نخواهــد بــود
تاریخ انتشار نوبت دوم روز سه شنبه 1397/9/16
تاریخ انتشار نوبت اول روز پنجشنبه 1397/9/1

موسی کارجو سادات – رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان پارس آباد

9980

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

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان نیــر تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محرزگردیــده
اســت.لذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت
بــه فاصلــه  15روز آگهــی میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .
-1آقــای موســی طاعتــی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه  236صــادره از نیــر بــه شــماره ملــی
6039630132در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  485/02متــر مربــع پــالک  2490فرعــی از 270
اصلــی مفــروز از  650فرعــی واقــع در نیــر خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســن طاعتــی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت دوم مورخه 97/9/15
تاریخ انتشار نوبت اول مورخه 97/9/1

جابر قنبری –رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان نیر

9981

مفقودی

کارت ماشــین وبــرگ ســبز ســواری هــاچ بــک ،تیــپ :تیبــا :2سیستم:ســایپا مــدل ،1397 :رنــگ :ســفید بــه
شــماره موتــور 8685694/M15:شــماره شاســی  NAS821100J1198055 :و بــه شــماره پــالک :ایــران 922 -16
م  53مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

605

قم

مفقودی

کارت ماشــین وبــرگ ســبز ســواری هــاچ بــک ،تیــپ :تیبــا :2سیستم:ســایپا مــدل ،1397 :رنــگ :ســفید بــه
شــماره موتــور 8691396/M15:شــماره شاســی  NAS821100J1199130 :و بــه شــماره پــالک :ایــران 864 -16
م  52مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

607

قم

مفقودی

بــرگ ســبز ســواري پــژو  405رنــگ نقــره اي متالیــک مــدل  1386به شــماره موتــور  12486013915و شــماره شاســي
 40314730و شــماره پــالک ایــران  638 – 11س  64مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

قم

608

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی

9945

برابــر رأی شــماره  139760318014000939مــورخ  97/8/2هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای کاظــم بابانیــا فرزنــد موســی بشــماره شناســنامه  9799صــادره از رودســر در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  382/07مترمربــع پــالک  314فرعی
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  93فرعــی از ســنگ  415اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی مســتانه خانــم صوفــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله
 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 خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز پنجشنبه مورخ  1397/9/1تاریخ انتشارنوبت دوم  :روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی

9946

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

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی

9949

برابــر رأی شــماره  139760318014000979مــورخ  97/8/9هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای کاوه بــاالزاده جاویدیانــی فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه  78صــادره از ســاری در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  441/74مترمربــع پــالک  33فرعــی مفروز
و مجــزی شــده از پــالک یــک فرعــی از ســنگ  414اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
مهــدی عنایتــی صوفــی 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 خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز پنجشنبه مورخ  1397/9/1تاریخ انتشارنوبت دوم  :روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی

9950

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  139760318014000963مــورخ  97/8/7هیــأت 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 مهــدی رجبــی موســی کالیــه فرزنــد رجــب علــی بشــماره شناســنامه 911
صــادره از املــش در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت
 286/27مترمربــع پــالک  5فرعــی از ســنگ  92اصلــی واقــع در بخــش  15گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
عبــاس رمضــان زاده 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 اعتراضی داشــته باشــند می
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.
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز پنجشنبه مورخ  1397/9/1تاریخ انتشارنوبت دوم  :روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15

برابــر رأی شــماره  139760318014000962مــورخ  97/8/6هیــأت 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 هــادی روزپیکــر الت لیلــی فرزنــد همــت علــی بشــماره شناســنامه  29صادره
از لنگــرود در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  286/64مترمربــع
پــالک  70فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک یــک فرعــی از ســنگ  403اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی علــی اکبــر رســتمیان املشــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را به
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  :روز پنجشنبه مورخ  1397/9/1تاریخ انتشارنوبت دوم  :روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15

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

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

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی
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برابــر رأی شــماره  139760318014000954مــورخ  97/8/6هیــأت 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 عبــاس یــاری فرزنــد طالــب بشــماره شناســنامه  4873صــادره از املــش در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  36/24مترمربــع پــالک  6756فرعــی
مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه  1092تفکیکــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال وامــالک محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظور
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور
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.
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز پنجشنبه مورخ  1397/9/1تاریخ انتشارنوبت دوم  :روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی

مفقودی
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شناســنامه مالکیــت و بــرگ کمپانــی خــودروی ســواری پرایــد  132دوگانــه ســوز مــدل  1387به شــماره انتظامی
242ط 36ایــران  68و شــماره موتــور  2327316بــه شــماره شاســی  S1422287003556متعلــق بــه جلیــل
586
یوســف پــور لســکوگالیه مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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برابــر رأی شــماره  139760318014000978مــورخ  97/8/9هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای عبدالناصــر رســولی املشــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه  35صــادره از
املــش در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  12/90مترمربــع پــالک  6753فرعی مفــروز و مجزی شــده از
پــالک  2086فرعــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی گوهــر تــاج میــر
حبیبــی 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 توانند از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظرف
مــدت 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 خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز پنجشنبه مورخ  1397/9/1تاریخ انتشارنوبت دوم  :روز پنجشنبه مورخ 1397/9/15

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی
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مفقودی

کارت ماشــین وبــرگ ســبز ســواری هــاچ بــک ،تیــپ :تیبــا :2سیستم:ســایپا مــدل ،1397 :رنــگ :ســفید بــه
شــماره موتــور 8689722/M15:شــماره شاســی  NAS821100J1199199 :و بــه شــماره پــالک :ایــران 698 -16
م  47مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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