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آگهی حصر وراثت

خانــم حاجیــه شــعبانی صفــت بــه شــماره شناســنامه  1685فرزنــد رمضانعلــی از ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رمضانعلــی شــعبانی صفــت بازقلعــه فرزنــد احمــد در
تاریــخ  1389/9/2در شهرســتان ســنگر فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد:
 -1حاجیــه شــعبانی صفــت  -شــماره شناســنامه -1685 :نــام پــدر :رمضانعلــی -نســبت :فرزنــد (دختــر)
 -2فاطمــه شــعبانی صفــت بازقلعــه -شــماره شناســنامه -1945 :نــام پــدر :رمضانعلــی -نســبت :فرزنــد
(دختــر)  -3ام البنیــن شــعبانی صفــت بازقلعــه  -شــماره شناســنامه -1944 :نــام پــدر :رمضانعلــی-
نســبت :فرزنــد (دختــر)  -4مدینــه شــعبانی صفــت بازقلعــه  -شــماره شناســنامه -1946 :نــام پــدر:
رمضانعلــی -نســبت :فرزنــد (دختــر)  -5زهــرا شــعبانی صفــت بازقلعــه  -شــماره شناســنامه -30 :نــام
پــدر :رمضانعلــی -نســبت :فرزنــد (دختــر)  -6معصومــه شــعبانی صفــت بازقلعــه  -شــماره شناســنامه:
 -6539266091نــام پــدر :رمضانعلــی -نســبت :فرزنــد (دختــر)  -7لیــال شــعبانی صفــت بازقلعــه  -شــماره
شناســنامه -2324 :نــام پــدر :رمضانعلــی -نســبت :فرزنــد (دختــر)  -8خوشــنود شــعبانی صفــت بازقلعــه
 شــماره شناســنامه -6539259581 :نــام پــدر :رمضانعلــی -نســبت :فرزنــد (پســر)  -9یوســف شــعبانیصفــت بازقلعــه -شــماره شناســنامه -6539259581 :نــام پــدر :رمضانعلــی -نســبت :فرزنــد (پســر) -10
بمانــی ســتوده بســتی -شــماره شناســنامه -988 :نــام پــدر :محمدحســین -نســبت :همســر متوفــی و بــه
غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد.
اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره 9809985272700070
مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف ســنگر
تســلیم نمایــد .در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصــر وراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

احمدعلی محمدزاده -رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر
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آگهی حصر وراثت

خانــم حاجیــه شــعبانی صفــت بــه شــماره شناســنامه  1685فرزنــد رمضانعلــی از ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بمانــی ســتوده بســتی فرزنــد محمدحســین در تاریــخ
 1392/3/24در شهرســتان ربــاط کریــم فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد:
 -1حاجیــه شــعبانی صفــت  -شــماره شناســنامه -1685 :نــام پــدر :رمضانعلــی -نســبت :فرزنــد  -2فاطمــه
شــعبانی صفــت بازقلعــه -شــماره شناســنامه -1945 :نــام پــدر :رمضانعلــی -نســبت :فرزنــد  -3ام البنیــن
شــعبانی صفــت بازقلعــه  -شــماره شناســنامه -1944 :نــام پــدر :رمضانعلــی -نســبت :فرزنــد  -4مدینــه
شــعبانی صفــت بازقلعــه  -شــماره شناســنامه -1946 :نــام پــدر :رمضانعلــی -نســبت :فرزنــد  -5زهــرا شــعبانی
صفــت بازقلعــه  -شــماره شناســنامه -30 :نــام پــدر :رمضانعلــی -نســبت :فرزنــد  -6معصومــه شــعبانی صفــت
بازقلعــه  -شــماره شناســنامه -6539266091 :نــام پــدر :رمضانعلــی -نســبت :فرزنــد  -7لیــال شــعبانی صفــت
بازقلعــه  -شــماره شناســنامه -2324 :نــام پــدر :رمضانعلــی -نســبت :فرزنــد  -8خوشــنود شــعبانی صفــت
بازقلعــه  -شــماره شناســنامه -6539259581 :نــام پــدر :رمضانعلــی -نســبت :فرزنــد (پســر)  -9یوســف
شــعبانی صفــت بازقلعــه -شــماره شناســنامه -6539259581 :نــام پــدر :رمضانعلــی -نســبت :فرزنــد و بــه
غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد .اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات
قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  989985222700067مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی
نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف
یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف ســنگر تســلیم نمایــد .در غیــر ایــن صــورت گواهــی
حصــر وراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

احمدعلی محمدزاده -رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر
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رونوشت آگهی حصر وراثت

آقــای علــی حســین احمــدزاده دارای شناســنامه شــماره  4929732883بشــرح دادخواســت بــه کالســه
 970550از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــودذه و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان
احمــد احمــدزاده بشناســنامه  95در تاریــخ  90/10/19اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه
آنمرحــوم منحصــر اســت بــه -1 :فاطمــه احمــدی فرزنــد تقــی ش م  4929817250همســر متوفــی
 -2منصــوره احمــدزاده فرزنــد احمــد ش م  4929838398فرزنــد متوفــی  -3لیــالن احمــدزاده فرزنــد
احمــد ش م  4929869031فرزنــد متوفــی  -4ســکینه احمــدزاده فرزنــد احمــد ش م 4929884365
فرزنــد متوفــی  -5علــی حســین احمــدزاده فرزنــد احمــد ش م  4929732883فرزنــد متوفــی  -6خدیجــه
احمــدزاده فرزنــد احمــد ش م  4929734932فرزنــد متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت پــی در پــی ماهــی یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی
اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه
دادگاه تقدیــم داد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

نورالدین سهراب وند -قاضی شعبه شورای حل اختالف

آگهی
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آگهی گواهی حصروراثت

رضــا رضــا زاده فرزندچاپــار بشــماره شناســنامه بشــماره 74وکــد ملــی 1620664437دادخواســتی مبنــی
بــر صــدور گواهــی حصروراثــت تســلیم ایــن شــورا نمــوده کــه بــه کالســه 980050ش در شــورای حــل
اختــالف شــعبه اول گرمــی ثبــت گردیــده واعــالم میــدارد ســاریگل نعمتــی بــه شــماره شناســنامه 3وکــد
ملــی 1621545687در تاریــخ 11فروردیــن مــاه 1398فــوت نمــوده وگواهــی فــوت نامبــرده توســط اداره ثبت
احــوال مغــان صادرگردیــده اســت ووراث حیــن الفــوت عبارتنــد از  -1 :داود رضــا زاده کالنســرا پدررضــا
بــه ش ش6ت ت 1362کــد ملــی 1621889556پســرمتوفی  -2قاســم رضــا زاده کالنســرا پدررضــا بــه
ش ش0ت ت 1374کــد ملــی 1610401451پســرمتوفی-3ناصر رضــا زاده کالنســرا پدررضــا بــه ش
ش0ت ت 1376کــد ملــی 1610401468پســرمتوفی -4مریــم رضــا زاده کالنســرا پدررضــا بــه ش ش0ت
ت 1367کــد ملــی 1610052501دخترمتوفــی -5ســهیال رضــا زاده کالنســرا پدررضــا بــه ش ش0ت
ت 1371کــد ملــی 1610257741دخترمتوفی-6ربــاب رضــا زاده کالنســرا پدررضــا بــه ش ش181ت ت
1360کــد ملــی 1620665700دخترمتوفــی -7ســمیه رضــا زاده کالنســرا پدررضــا بــه ش ش7ت ت 1363کد
ملــی 1621889564دخترمتوفــی -8رضــا رضــا زاده کالنســرا پدرچاپــار بــه ش ش74ت ت 1336کــد ملــی
1620664437پدرمتوفــی بــه غیــر از نامبــردگان متئوفــی ورثــه ای نــدارد علیهــذا مراتــب یــک نوبــت در یکی
از روز نامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی میشــود کــه یــک مــاه پــس از انتشــار آگهــی حصــورات صــادر وبــه
متقاضــی تســلیم خواهدگردیــد .م الــف729 :

رئیس شورای حل اختالف شعبه اول گرمی  -حسین زارعی

آگهی گواهی حصروراثت

اســرافیل حســین پــور فرزنــداروج بشــماره شناســنامه بشــماره 7914وکــد ملــی 162081288دادخواســتی
مبنــی بــر صــدور گواهــی حصروراثــت تســلیم ایــن شــورا نمــوده کــه بــه کالســه 980051ش در شــورای حــل
اختــالف شــعبه اول گرمــی ثبــت گردیــده واعــالم میــدارد میــالد حســین پــور بــه شــماره شناســنامه وکــد
ملــی 1610299061در تاریــخ 12فروردیــن مــاه 1398فــوت نمــوده وگواهــی فــوت نامبــرده توســط اداره ثبــت
احــوال مغــان صادرگردیــده اســت ووراث حیــن الفــوت عبارتنــد از  -1 :عقیــده صدقــی ایلخانــالر پدردیــوان بــه
ش ش437ت ت 1355کــد ملــی 1620450542مادرمتوفــی  -2نگیــن مــرادی هاچاکنــد پدرخیرالــه بــه ش
ش0ت ت 1380کــد ملــی 1610439570همســرمتوفی -3اســرافیل حســین پــور پــدراروج بــه ش ش7914ت
ت 1356کــد ملــی 162081288پدرمتوفــی بــه غیــر از نامبــردگان متئوفــی ورثــه ای نــدارد علیهــذا مراتــب یــک
نوبــت در یکــی از روز نامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی میشــود کــه یــک مــاه پــس از انتشــار آگهــی حصــورات
صــادر وبــه متقاضــی تســلیم خواهدگردیــد .م الــف728 :

رئیس شورای حل اختالف شعبه اول گرمی  -حسین زارعی
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آگهی گواهی حصروراثت

اســماعیل نعمتــی شــاوون فرزندآقاقلــی بشــماره شناســنامه بشــماره 175وکــد ملــی 1620340798دادخواســتی
مبنــی بــر صــدور گواهــی حصروراثــت تســلیم ایــن شــورا نمــوده کــه بــه کالســه 980013ش در شــورای حــل
اختــالف شــعبه اول گرمــی ثبــت گردیــده واعــالم میــدارد فضــه امیــدوار تــازه کنــد بــه شــماره شناســنامه 7وکــد
ملــی 162521842در تاریــخ 22اســفندماه 1397فــوت نمــوده وگواهــی فــوت نامبــرده توســط اداره ثبــت احــوال
مغــان صادرگردیــده اســت ووراث حیــن الفــوت عبارتنــد از  -1 :آقــا قلــی امیــدوار تــازه کنــد پدرآقــا بــاال بــه ش
ش77ت ت 1305کــد ملــی 1620240224پدرمتوفــی بــه غیــر از نامبــردگان متئوفــی ورثــه ای نــدارد علیهــذا
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روز نامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی میشــود کــه یــک مــاه پــس از انتشــار آگهــی
حصــورات صــادر وبــه متقاضــی تســلیم خواهــد گردیــد .م الــف727 :

رئیس شورای حل اختالف شعبه اول گرمی  -حسین زارعی
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آگهی گواهی حصروراثت

عزیــزه پاشــائی چونــدزق فرزندامــراه بشــماره شناســنامه بشــماره 124وکــد ملــی 162032295دادخواســتی
مبنــی بــر صــدور گواهــی حصروراثــت تســلیم ایــن شــورا نمــوده کــه بــه کالســه 980039ش در شــورای
حــل اختــالف شــعبه اول گرمــی ثبــت گردیــده واعــالم میــدارد محمــد ســعیدی چلــک بــه شــماره شناســنامه
524وکــد ملــی 1620351226در تاریــخ 21اســفندماه 1397فــوت نمــوده وگواهــی فــوت نامبــرده توســط
اداره ثبــت احــوال مغــان صادرگردیــده اســت ووراث حیــن الفــوت عبارتنــد از  -1 :ســاالر ســعیدی چلــک
پدرمحمدبــه ش ش0ت ت 1389کــد ملــی 2582137693پســرمتوفی -2فاطمه ســعیدی چلــک پدرمحمدبه
ش ش0ت ت 1387کــد ملــی 2582001953دخترمتوفــی -3آیــالر ســعیدی چلــک پدرمحمدبــه ش ش0ت
ت 1391کــد ملــی 2582350591دخترمتوفی-4مرضیــه شــاهی شــاوون پدعلــی حســین بــه ش ش613ت
ت 1358کــد ملــی 1620495589همســرمتوفی -5عزیــزه پاشــائی چونــدرق پدرامــراه بــه ش ش124ت ت
1331کــد ملــی 1620362295مادرمتوفــی بــه غیــر از نامبــردگان متئوفــی ورثــه ای نــدارد علیهــذا مراتــب
یــک نوبــت در یکــی از روز نامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی میشــود کــه یــک مــاه پــس از انتشــار آگهــی
حصــورات صــادر وبــه متقاضــی تســلیم خواهــد گردیــد .م الــف731 :

رئیس شورای حل اختالف شعبه اول گرمی  -حسین زارعی

بــه اطــالع کلیــه کارفرمایــان ،شــرکت هــا و کارگاه هــای مســتقر در حــوزه شهرســتان
ورامیــن مــی رســاند بــه منظــور اعــالم داوطلبــی و عضویــت در هیــات حــل اختــالف،
تقاضــای کتبــی خــود را بــه همــراه مدارکــی کــه مویــد کارفرمــا بــودن و یــا عضویــت در
هیــات مدیــره باشــد ،از زمــان درج آگهــی بــه مــدت  15روز بــه اداره تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی شهرســتان ورامیــن واقــع در ورامیــن مجتمــع ادارات تحویــل نماینــد.
شــرایط عضویــت -1 :تابعیــت جمهــوری اســالمی ایــران  -2داشــتن ســن حداقل  30ســال
تمــام  -3متاهــل  -4داشــتن حداقــل مــدرک کارشناســی و چهــار ســال ســابقه کار تحــت
شــمول قانونــکار  -5مشــمول قانونــکار جمهــوری اســالمی ایــران -6 -آشــنایی بــا قانونــکار و
مقــررات مرتبــط بــا گواهــی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
تبصــره :نماینــدگان کارفرمایانــی کــه فاقــد مــدرک کارشناســی می باشــند به شــرط داشــتن
حداقــل مــدرک گواهــی نامــه پایــان دوره متوســطه و دو دوره چهــار ســاله عضویــت در
مراجــع حــل اختــالف مــی تواننــد بــه عضویــت هیــات حــل اختــالف درآینــد .ضمنــا نظــر
کارفرمایــان را بــه تبصــره هــای  3 ،2 ،1مــاده آئیــن نامــه انتخابــات اعضــا هیــات حــل
1404
اختــالف معطــوف مــی دارد.
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آگهی گواهی حصروراثت

رضــا رضــا زاده فرزندچاپــار بشــماره شناســنامه بشــماره 74وکــد ملــی 1620664437دادخواســتی مبنــی بــر
صــدور گواهــی حصروراثــت تســلیم ایــن شــورا نمــوده کــه بــه کالســه 980049ش در شــورای حــل اختــالف
شــعبه اول گرمــی ثبــت گردیــده واعــالم میــدارد هاشــم رضــا ز اده کالنســرا بــه شــماره شناســنامه وکــد ملــی
1610257758در تاریــخ 11فروردیــن مــاه 1398فــوت نمــوده وگواهــی فــوت نامبــرده توســط اداره ثبــت
احــوال مغــان صادرگردیــده اســت ووراث حیــن الفــوت عبارتنــد از -1 :المــان رضــا زاده کالنســرا پدرهاشــم
بــه ش ش0ت ت 1396کــد ملــی 4980712517پســرمتوفی  -2رامیــز رضــا زاده کالنســرا پدرهاشــم بــه ش
ش0ت ت 1395کــد ملــی 4980688098پســرمتوفی-3زینب فاتحــی رحیملــو مــوران پدرمیــر ولــی بــه ش
ش0ت ت 1372کــد ملــی 1610274261همســرمتوفی -4رضــا رضــا زاده کالنســرا پدرچاپــار بــه ش ش74ت
ت 1336کــد ملــی 1620664437پدرمتوفــی بــه غیــر از نامبــردگان متئوفــی ورثــه ای نــدارد علیهــذا مراتــب
یــک نوبــت در یکــی از روز نامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی میشــود کــه یــک مــاه پــس از انتشــار آگهــی
حصــورات صــادر وبــه متقاضــی تســلیم خواهدگردیــد .م الــف730 :

رئیس شورای حل اختالف شعبه اول گرمی  -حسین زارعی
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شناســنامه  ،ســند کارخانــه ،بیمــه نامــه وکارت ســوخت خودرو ســواری پرایــد  141به شــماره انتظامــی 847د44
ایــران  85شــماره موتــور 4472455و شــماره شاســی  3482290355893sمــدل  1390برنــگ ســفید بنــام
1417
خانــم مرضیــه نــادری نــژاد مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهی تحدیدحدود اختصاصی

نظربــه اینکــه تحدیــد حدودپــاک 2196واقــع درروســتای الورشــرقی قطعــه 9بخــش پنــج خورمــوج بــه عمــل
نیامــده ومالــک ان قســمتی ازپــاک مذکــور رابــه اقــای عبدالحســین عســکری فرزنــد غامعبــاس بــه شــماره
شناســنامه 5837واگذارنمــوده اســت طبــق تبصــره ذیــل مــاده 13قانــون ومــاده 13اییــن نامــه اجرایــی قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی تقاضــای انتشــار اگهــی تحدیدحــدود
اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی واقــع درروســتای الورشــرقی قطعــه 9بخــش پنــج خورمــوج
بــه پــاک 2196/430متخــذه ازپــاک اصلــی 2196بــه مســاحت 21967/70مترمربــع رانمــوده اســت لــذا وقــت
تحدیــد حــدود روز ســه شــنبه مورخــه 98/2/17تعییــن وعملیــات تحدیــد حدودازســاعت 8صبــح درمحــل وقــوع
ملــک بــه عمــل خواهدامــد اینــک بــه وســیله ایــن اگهــی ازمتقاضــی وکلیــه صاحبــان امــاک مجاوربرابــر مــاده
14قانــون ثبــت دعــوت بــه عمــل مــی ایــد کــه دروقــت مقــرر درمحــل حضــور بــه هــم رســانند واخواهــی نســبت
بــه حــدود وحقــوق ارتفاقــی طبــق ماده20قانــون ثبــت ازتاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حدودبــه مــدت
30روزپذیرفتــه خواهدشــد ضمنــا معتــرض مکلــف اســت طبــق تبصــره 2مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف
پرونــده هــای معتــرض ثبتــی ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل دادخواســت
خودرابــه مرجــع قضایــی محــل وقــوع ملــک ارائــه وگواهــی تقدیــم دادخواســت رااخــذ وبــه اداره ثبــت تحویــل
نمایــد واالحــق اوســاقط خواهدشــد م الــف 107
تاریخ انتشار98/1/27:

علی زنگنه نژاد  -رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی
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آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان راور تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز
گردیــده اســت  .لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه آرا اعــام شــده اعتــراض داشــته
باشــند بایــداز تاریــخ انتشــار آگهــی ودرروســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه
ایــن اداره تســلیم و رســیداخذنمایند ،معتــرض بایدظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،مبــادرت بــه
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایدوگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه اداره ثبــت محــل تحویــل
دهددرایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت .بدیهــی اســت در صــورت انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض یاعــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل اداره
ثبــت طبــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد کــرد .صدورســند مالکیــت مانــع از مراجعــه
متضرربــه دادگاه نیســت.

بخش 18کرمان

 -1آقــاي محمــد رضــا هدایتــي بــه شناســنامه شــماره  3210039488صــادره راور فرزنــد مهــدي در ششــدانگ
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  175.75مترمربع پــاک شــماره18فرعي از -99اصلــي واقــع درراور خیابــان اربعین
غربــی کوچــه  29خریــداری از مالــک رســمي ربابــه رســتمی وغیــره محرزگردیــده اســت.
 -2آقــای حســن غیاثــي طــرزي بــه شناســنامه شــماره  10صــادره راور فرزنــد حســین درششــدانگ یــک بــاب
خانــه بــه مســاحت 243.50مترمربــع پــاک شــماره 5فرعــي از -446اصلــي واقــع در راوربلواراربعیــن غربــی
کوچــه دارایــی شــرقی  12خریــداری از مالــک رســمي حســن کاربخــش راوری مــع الواســطه محرزگردیــده اســت.
 -3خانــم فاطمــه عبــاس زاده راوري بــه شناســنامه شــماره  82صــادره راور فرزنــد محمــد در ششــدانگ یــک بــاب
ســاختمان مشــتمل بــر محوطــه بــه مســاحت  783.93مترمربــع پــاک شــماره 4فرعــي از -464اصلــي واقــع در
راورخیابــان امــام خمینــی (ره) کوچــه  26خریــداری از مالــک رســمي محمدعبــاس زاده راوری محرزگردیده اســت.
 -4خانــم فاطمــه دهوجــي راوري بــه شناســنامه شــماره  11صــادره راور فرزنــد اکبــر در دودانــگ مشــاع از کل
ششــدانگ خانــه بــه مســاحت  404.70مترمربــع پــاک شــماره 1فرعــي از -1288اصلــی واقــع درراورخیابــان
امــام رضــا (ع)کوچــه شــمال تکیــه حضــرت ابالفضــل (ع) خریــداری از مالــک رســمي غامرضــا جاویــدی کرمانی
نژادوغیــره محرزگردیــده اســت.
 -5آقــاي داود عباســي نــژاد راوري بــه شناســنامه شــماره  1صــادره راور فرزنــد غامرضــا در چهــار دانــگ مشــاع از
کل ششــدانگ خانــه بــه مســاحت  404.70مترمربــع پــاک شــماره 1فرعــي از -1288اصلــي واقــع درراورخیابان
امــام رضــا (ع)کوچــه شــمال تکیــه حضــرت ابالفضــل (ع) خریــداری از مالــک رســمی غامرضــا جاویــدی کرمانــی
نژادوغیــره محرزگردیده اســت.
 -6خانــم بتــول پشــکوئي بــه شناســنامه شــماره  252صــادره راور فرزنــد حســین درششــدانگ یــک بــاب خانه به
مســاحت  252.74مترمربــع پــاک شــماره2فرعي از -1288اصلــي واقــع درراور خیابــان امــام رضــا (ع) کوچــه 27
خریــداری از مالــک رســمی غامرضــا جاویــدی کرمانــی نژادوغیــره محرزگردیده اســت.
 -7آقــاي ابوالفضــل خواجوئــي راوري بــه شناســنامه شــماره  3210028222صــادره راور فرزنــد غامرضــا در
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  307.70مترمربــع پــاک شــماره1فرعي از -1620اصلــي واقــع در
راور خیابــان امــام رضــا (ع)کوچــه پایــاب رجبــی خریــداری از مالــک رســمي علــی الــه آبــادی مــع الواســطه
محرزگردیــده اســت.
 -8بتــول نیــک رو راوري بــه شناســنامه شــماره  105صــادره راور فرزنــد علــی در ســه دانــگ مشــاع از کل
ششــدانگ خانــه بــه مســاحت  380.85مترمربــع پــاک شــماره 32فرعــي از-1767اصلــی واقــع در راور خیابــان
22بهمــن کوچــه کنــج عربــی خریــداری از مالــک رســمي عبــاس یــزدان پنــاه وغیــره محرزگردیــده اســت.
 -9آقــاي ماشــااله روحانــي راوري بــه شناســنامه شــماره  13صــادره راور فرزنــد عبــاس در ســه دانــگ مشــاع از
کل ششــدانگ خانــه بــه مســاحت  380.85مترمربــع پــاک شــماره32فرعي از-1767اصلــی واقــع در راور خیابــان
22بهمــن کوچــه کنــج عربــی خریــداری از مالــک رســمي عبــاس یــزدان پنــاه وغیــره محرزگردیــده اســت.
 -10خانــم زهــرا میرصادقــي فــوزي بــه شناســنامه شــماره  50صــادره راورفرزنــد جــواد در ششــدانگ یــک بــاب
خانــه بــه مســاحت  266.65مترمربــع پــاک شــماره748فرعي مفــروز از 12فرعــی از -2057اصلــي واقــع درراور
کوچــه شــهید کمالــی خریــداری از مالــک رســمي یدالــه نخعــی وغیــره محرزگردیــده اســت.
 -11آقــاي مهــدي پورقاســمي راینــي بــه شناســنامه شــماره  1405کدملــي  2991590181صــادره کرمــان
فرزنــد علــي درششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  218مترمربــع پــاک شــماره66فرعي از -2067اصلــي
واقــع در راور شــهر آبــاد جوادیــه یــک خریــداری از مالــک رســمي محمدمظفــری نــژادراوری وغیــره محرزگردیــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه98/02/11
تاریخ انتشار نوبت اول :سه شنبه98/01/27
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کارت هوشــمند بــه شــماره ســریال  3272275مربــوط بــه کامیــون کشــنده اســکانیا بــه شــماره موتــور
 DC 13159 018308414Lو شــماره شاســی  4NACR 200X J 3918768مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط
1405
مــی باشــد

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

برابــر رای شــماره 1396/04/25---139660319010000849هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم آمنــه بهــزادی شــهربابک به شناســنامه شــماره  238صــادره شــهربابک فرزند
شــیر علــی در ششــدانگ بــاغ بــه مســاحت 1951متــر مربــع پــاک شــماره  831اصلــی واقــع در شــوروئیه
بخــش  47یــزد (بهــزاد فــرخ )کــه طبــق صداقنامــه رســمی از مالــک رســمی آقــای علــی اکبــر کنگی بــه متقاضی
منتقــل ومحــرز 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 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 شد.شــماره31م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه1398/02/10
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/01/27
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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 رای شــماره  97/12/04 -139760318018004691هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بامعــارض متقاضــی آقــای محســن جاویــد کیاســرائی فرزند محمــد بشــماره شناســنامه  1862در ششــدانگ یک
بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  197/60متــر مربــع بــا کاربــری مســکونی مجــزی شــده از پــاک 31/104
فرعــی از  3اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش  12گیــان ،کــه بــرای آن شــماره  2511فرعــی در نظــر گرفتــه شــده،
خریــداری از مالــک رســمی علیجــان اتحــاد رودبــرده 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 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 دوم98/02/11 :
تاریخ انتشار نوبت اول98/01/27 :
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رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای ســهام رحیمــی ریگــی دارای شناســنامه شــماره  1984بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه  39/98ازایــن
شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســرتیپ رحیمــی ریگــی
بشناســنامه  4669494600در تاریــخ  97/12/19اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت
ان مرحــوم منحصراســت بــه -1ســهام رحیمــی ریگــی دارای شناســنامه شــماره 1984تاریــخ تولــد  39/7/3فرزنــد
متوفــی  -2پرویــن رحیمــی ریگــی دارای شناســنامه شــماره  2094وتاریــخ تولــد  43/5/9فرزنــد متوفــی  -3بیگم
جــان عبدالهــی ســهل ابــادی فرزنــد صفــدر دارای شناســنامه شــماره  313وتاریــخ تولــد  52/4/3همســرمتوفی
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی
دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی
صادرخواهد شــد26

رئیس شورای حل اختالف شماره ششم لردگان
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رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای الــه بــزرگ خالــدی سردشــتی دارای شناســنامه شــماره  1683بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 40/98
ازایــن ش.را درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســعید خالدی سردشــتی
بشناســنامه  4660144739درتاریــخ  1397/12/12اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن
الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه -1الــه بــزرگ خالــدی سردشــتی فرزنــد محمــد زمــان بــه ش ش 1683
متولــد  1328پدرمتوفــی  -2اصلــی جــان خالــدی مامــوری فرزنــد ســلبعلی ش ش  1متولــد  1335مادرمتوفــی
-3فاطمــه خالــدی دوســت فرزنــد کــرم اله بــه شــماره ملــی 4660181235متولــد  1371همســرمتوفی -4کامیار
خالــدی سردشــتی فرزنــد ســعید بــه شــماره ملــی 46612620متولــد  1397فرزنــد متوفــی -5اســماعیل خالــدی
سردشــتی فرزنــد ســعید شــماره ملــی  4661111885متولــد 1394فرزنــد متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی
نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد24
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خواهــان اردوان شــریفی ریگــی فرزنــد لطفعلــی بــه نشــانی اســتان چهارمحــال وبختیــاری شهرســتان بروجــن
شــهربروجن چهارصــد دســتگاه خوانــده علــی مــرادی نــوروزی فرزنــد ســهراب مجهــول المــکان خواســته مطالبــه
وقــت رســیدگی  98/3/1ســاعت  10خواهــان دادخواســتی بــه خواســته مذکــور در مورخــه 98/1/22بــه طرفیــت
خوانــده تقدیــم شــعبه شــورای حــل اختــاف شــماره 9نمــوده کــه بــه کاســه  980019ثبــت گردیــده وبــا
عنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده مراتــب در اجــرای مــاده  73قانــون اییــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ضمــن مراجعــه بــه دفتــر شــعبه واخذ نســخه ثانی
دادخواســت وضمائــم ان در تاریــخ فــوق در جلســه دادرســی حاضــر شــود25/
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بــرگ ســند خــودرو پیــکان وانــت بــه شــماره موتــور  11488057553و بــه شــماره انتظامــی  77ایــران 279ن35
و بــه شــماره شاســی  NAAA 46 AA 3 084003AGبــه رنــگ ســفید روغنــی ،مــدل ســال  1388بــه نــام
1408
مهــدی نوبخــت گیکلــو مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

