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اعالم جزئیات جشنهای خانه تئاتر

گزارش فروش هفتگی سینمای آمریکا

هر روز مزین به نام یکی از بزرگان تئاتر میشود

«نفرین اللورونا » در گیشه درخشید
«نفرین اللورونا» محصول جدید کمپانی
برادران وارنر با نمایش در بیش از  ۳هزار
سالن به فروش  ۲۶.۵میلیون دالری رسید و
صدرنشین جدول فروش آخر هفته سینمای
آمریکا نام گرفت.
به گزارش ایسنا و به نقل از ورایتی ،با وجود
اینکه فیلم «نفرین اللورونا» نسبت به انتظارات
فروش بهتری داشت ،اما حتی این فیلم در
کنار آثار تازه اکران شدهای همچون «شکاف»
و «پنگوئنها» نتوانستند جدول فروش آخر
هفته آمریکا را از بدترین فروش آخر هفته عید
پاک در  ۱۵سال اخیر نجات دهند.
درآمد حاصل فروش تمام بلیطها در این
آخر هفته به  ۱۱۲میلیون دالر رسید که با توجه
به اطالعات وب سایت «کام اسکور» این رقم
بدترین آمار فروش هفتگی عید پاک از سال
 ۲۰۰۵تاکنون است چراکه هالیوود از اکران اکثر
فیلمهای مهم پیش از اکران «انتقامجویان:
پایان بازی» محصول استودیو مارول کمپانی
دیزنی که گمان میرود در زمان اکرانش در
بیست و ششم آوریل رکوردها را درهم بشکند،
خودداری کردهاند.
«نفرین اللورونا» همچنین با فروش ۳۰
میلیون دالری در گیشه بینالمللی به فروش
جهانی  ۵۶.۵میلیون دالری رسید .ساخت این
فیلم که داستانی ماورا طبیعی را روایت میکند،
 ۹میلیون دالر هزینه دربرداشت« .جیمز وان»
که آثاری همچون «آکوامن»« ،احضار» و
«اَره» را در کارنامه خود دارد ،تهیهکنندگی این
اثر را به عهده دارد.
فیلم «شزم» نیز در جایگاه دوم جدول
فروش این هفته سینماهای آمریکا قرار گرفت
تا آثار کمپانی «برداران وارنر» و «نیو الین» رتبه
اول و دوم لیست پرفروشهای آخر هفته را از
آن خود کردند .فیلم ماجراجویانه «شزم» که بر
اساس داستانهای مصور «دی سی» ساخته
شده است در پایان سومین هفته اکران خود،
 ۱۷میلیون دالر دیگر هم فروخت و فروش خود
را در بازار خانگی به  ۱۲۱میلیون دالر رساند .با
وجود فروش  ۲۰۰میلیون دالری فیلم «شزم»
در گیشههای بینالمللی ،رقم فروش جهانی
این فیلم به رقمی بالغ بر  ۳۲۲میلیون دالر
رسیده است.

در نشست رسانهای شانزدهمین دوره جشنهای خانه تئاتر
که دیروز (دوم اردیبهشت) در ساختمان جدید خانه تئاتر برگزار
شد ،محمودرضا رحیمی ،دبیر هفته تئاتر؛ احسان حاجیپور،
معاون اجرایی جشن؛ بهزاد مرتضوی ،مدیر روابط عمومی خانه
تئاتر و رضا آقابابایی ،نماینده برنامهریزی و فناوری اطالعات بانک
گردشگری حضور داشتند و به تشریح جزئیات برنامههای هفته
بزرگداشت تئاتر که از هفت تا پانزده اردیبهشت برپا میشود،
پرداختند.
به گزارش ایلنا ،محمودرضا رحیمی در ابتدای این نشست،
به روند شکلگیری این بزرگداشت پرداخت و گفت :امسال
شانزدهمین دوره جشنهای خانه تئاتر از هفتم تا پانزدهم
اردیبهشت ماه برگزار میشود .در این جشن هر روز مزین به نام
یکی از اساتید تئاتر ایران مانند عباس جوانمرد ،بهرام بیضایی،
ژاله علو ،ایرج راد و… است.
رحیمی با بیان اینکه «امسال تالش کردیم مطابق با اهداف
خانه تئاتر این مراسم را برگزار کنیم» ،گفت :خانه تئاتر  ۱۵کانون
دارد که به زودی سه کانون دیگر هم به جمع آنها افزوده خواهد
شد.
او خاطرنشان کرد :امسال کانون کارگردانان برنامه جالبی برای
معرفی کارگردانان دهه  ۶۰به باال در تماشاخانه سپند و انتظامی
برگزار خواهد کرد.
دبیر هفته تئاتر با معرفی برنامههای کانونهای مختلف خانه
تئاتر در این جشن گفت :به عنوان نمونه انجمن ماسک و گریم
در هر روز به ارائه یک نوع گریم از کالسیک تا مدرن میپردازد و
انجمن نمایشگران خیابانی مثل هر سال روی تضادهای اجتماعی
مانور میدهد.
رحیمی ادامه داد :نمایشگاه پوستر نیز به همت ابراهیم حقیقی
برگزار خواهد شد که شامل  ۶۰پوستر است .انجمن عکاسان نیز
سه ورکشاپ تخصصی برگزار میکند که در مجموع  ۹ساعت
خواهد بود.
او با بیان اینکه «امسال چراغ برگزاری جشنواره را بانک
گردشگری روشن کرده است و حمایت اصلی را مدیون آنها
هستیم» ،گفت :در این دوره  ۸گروه زنده رادیویی داریم که
مقرشان در خانه تئاتر است.
رحیمی تصریح کرد :عالوه بر حضور در فضای مجازی از
کمک اینفلوئنسرها که خاستگاه بسیاری از آنها تئاتر بوده است،
استفادهمیکنیم.
دبیر شانزدهمین دوره جشن هفته بزرگداشت تئاتر یادآور
شد :در طول روزهای اخیر ،هنرمندان و مردم به خانه تئاتر برای
کمک به سیلزدگان ،هدایای زیادی شامل لباس و پوشاک کمک
کردند.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله دوم

در راســتای اجــرای مفــاد نیابــت اعطایــی از دادگســتری بخــش جورق و بشــماره پرونــده  970419شــعبه اجــرای احکام
مدنــی دادگســتری شهرســتان آســتارا محکــوم علیــه آقــای فرهاد رســتمی محکــوم اســت بــه پرداخــت 967/145/000
ریــال بابــت اصــل خواســته و هزینــه دادرســی و حــق الــوکال وکیــل در حــق محکــوم لهــم  -1فــرخ رضــوان پــور
 -2ســیدمحمد اصلــح نــژاد  -3کیــوان معافــی  -4خانــم کاتریــن معافــی بــا وکالــت خانــم فاطمــه فتحــی نــژاد و
مبلــغ  2/500/000ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی و در راســتای اجــرای پرونــده ،ملــک بــه مشــخصات ذیــل توقیــف
و ارزیابــی گردیــده اســت لهــذا در جهــت تادیــه محکــوم بــه ملــک موصــوف در تاریــخ  98/2/15ســاعت  10صبــح در
دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بنــدر آســتارا از طریــق مزایــده بــه فــروش خواهــد رســید
قیمــت فــروش پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع و بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد فروختــه خواهد
شــد .ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی از برنــده مزایــده فــی المجلــس اخــذ و مشــارالیه مکلــف اســت ظــرف مــدت یکمــاه
نســبت بــه پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه اقــدام در غیــر ایــن صــورت ده درصــد پرداختــی بــه نفــع صنــدوق دولــت
ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد .متقاضیــان مــی تواننــد در صــورت تمایــل  5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر
شــعبه مراجعــه تــا موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده فراهــم گردد.مشــخصات ملــک موضــوع فــروش :یــک قطعــه زمیــن
مســکونی بــه مســاحت  288متــر مربــع بــه شــماره پــالک ثبتــی  759فرعــی از  7/80اصلــی بخــش  32گیــالن واقع در
قریــه عبــاس آبــاد ،ســند مالکیــت بــه شــماره ثبــت  4614دفتــر  33صفحــه  98اداری بنــام فرهمنــد شــبگیرنیا صــادر
و تســلیم گردیــده و برابــر آخریــن گــردش ثبتــی طــی ســند انتقــال  102880مورخــه  82/4/9دفترخانــه  258آســتارا
بنــام آقــای فرهــاد رســتمی انتقــال یافتــه حــدود اربعــه ملــک عبــارت اســت از شــماال بطــول  12متــر پــی اســت بــه
خیابــان  4متــری ،شــرقا بطــول  24متــر پــی اســت بــه خیابــان  60متــری .جنوبــا بطــول  12متــر پی متشــکر بــا پالک
 760فرعــی ،غربــا بطــول  24متــر پــی متشــکر بــا پــالک  758فرعــی و در وضعیــت موجــود فاقــد اعیانــس میباشــد.
ارزش ششــدانگ  3/168/000/000ریــال کــه از نظــر کارشــناس دادگســتری تعییــن گردیــده اســت .الزم بــه ذکــر
اســت کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال برعهــده خریــدار خواهــد بود.

دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستارا  -شهرام سلیم زاده 1604

آگهی فقدان سند مالکیت

خانــم آمنــه براهوئــی اصــول باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر اســناد
رســمی شــماره  70زاهــدان رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت بــه شــماره چاپــی  292866ششــدانگ
یکبــاب منــزل پــالک  -25972اصلــی واقــع در بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان خیابــان شــهید رجائــی
مــورد ثبــت  41630صفحــه  388دفتــر  257بعلــت جابجایــی از بیــن رفتــه در خواســت صــدور ســند مالکیــت
المثنــی نمــوده لــذا مراتــب باســتناد تبصــره یــک مــاده  120آئیــن نامــه ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود تــا
چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم مــی باشــد
از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف مــدت  10روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند
معاملــه بایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت نماینــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از انقضــای مــدت
مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد  .ضمنــا مــورد ثبــت برابــر نامــه شــماره -139405822001005096
 1394/12/25معــاون محتــرم دادســتان دادســرای زاهــدان در بازداشــت میباشــد.

حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــررای شــماره 139760324002001649مورخه97/12/22هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقر درواحدثبتــی برازجــان تصرفــات مالکانــه وبالمعارض متقاضــی اقای
محمــد جــواد یــزدان پنــاه فرزندعلــی اصغر بــه شــماره شناســنامه 424وکدملــی 3521334015صــادره ازدشتســتان
درششــدانگ یــک بــاب ســاختمان جهــت طــرح بســته بنــدی خرمــا وانبــارداری ونگهــداری موادغذایــی درســردخانه
بــه مســاحت 3438/46مترمربــع پــالک 2029اصلــی واقــع دربخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک برازجــان اراضــی
دهقایدخریــداری شــده ازوراث اقــای عبدالحســین وثوقــی وسایرشــرکاءگردیده اســت لذابــه منظــور اطــالع عمــوم
مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روزاگهــی میشــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــودرا بــه ایــن اداره
تســلیم وپــس از اخذرســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــودرا بــه مرجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت
صادرخواهدشــد صدورســند مالکیــت مانــع مراجــع متضــرر بــه مراجع ذیصــالح قانونــی (دادگاه )نیســت م الــف 1683
تاریخ انتشارنوبت دوم98/2/3:
تاریخ انتشارنوبت اول98/1/19:

محمدچهابدار  -رئیس واحدثبتی اداره ثبت اسنادوامالک برازجان

1075

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

برابــر رای شــماره 1397/12/11---139760319010003403هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســعید حســن آبــادی بــه شناســنامه شــماره  117صــادره از شــهربابک فرزنــد
محمــد در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ  155/5متــر مربــع پــالک
شــماره  3569اصلــی واقــع در صحــرای اجکوئیــه بخــش  46یــزد کــه طبــق قولنامــه عــادی مــع الواســطه از
مالکیــت رســمی خانــم شــهربانو پورغریــب شــاهی شــهربابک بــه متقاضــی منتقــل و محــرز گردیده اســت .لــذا به
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 مدت
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 انقضای مــدت مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره50م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه1398/2/17
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/2/3

حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی زنجان

هنر

1643

ســند کمپانــی و برگــه ســبز و ســند قطعــی خــودروی ســواری پرایــد هــاچ بــک مــدل  76بــه شــماره پــالک
254 –87د  86و شــماره موتــور  00031596و شــماره شاســی  S 1442276134521مفقــود گردیــده واز درجــه
1641
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

نشست رسانهای شانزدهمین دوره جشنهای خانه تئاتر با محوریت تشریح جزئیات برگزاری این جشن از تاریخ هفت تا پانزده
اردیبهشت ،برپا شد.

رحیمی:
امیدوارم به
این مسئله هم
پرداخته شود
که چرا بودجه
اختصاصیافته
به تئاتر آنقدر
اندک است؟
رحیمی همچنین از برپایی یک «تئاتر پیمایی» با نمادهای
سمبلیک تئاتر به سمت خانه هنرمندان در روز افتتاحیه این
جشن خبر داد.
رضا آقابابایی هم در این نشست با اشاره به فعالیتهای
فرهنگی این بانک گفت :امیدواریم راهی را که ما در پیش گرفتیم
توسط دیگر فعاالن اقتصادی هم دنبال شود .چون تئاتر جایی
است که برآیند همه هنرها و فرهنگ و ادبیات کشور است و
کمک به این حوزه میتواند در رشد و توسعه تئاتر مثمرثمر باشد.
احسان حاجیپور (معاون اجرایی جشن) هم با بیان اینکه «ما
در یک طبقهبندی کلی  ۲فضای بیرونی و درونی در مکانهایی
که در اختیارمان قرار گرفته ،داریم» ،گفت :این جشن در
مجموعه خانه هنرمندان ،خانه تئاتر ،تئاتر شهر ،تماشاخانه
سنگلج ،تماشاخانه سپند و پردیس تئاتر خاوران برگزار میشود.

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

برابــر رای شــماره 1397/12/11---139760319010003404هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم محبوبــه حســن آبــادی بــه شناســنامه شــماره  373صــادره شــهربابک فرزنــد
مصطفــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ  155/5متــر مربــع پــالک
شــماره  3569اصلــی واقــع در صحــرای اجکوئیــه بخــش  46یــزد کــه طبــق صلــح نامــه عــادی مــع الواســطه
از مالکیــت رســمی خانــم شــهربانو پــور غریــب شــاهی شــهربابک بــه متقاضــی منتقــل و 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 صورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره52م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه1398/2/17
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/2/3

حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1397/12/11---139760319010003409هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــرا کوشــا بــه شناســنامه شــماره  625صــادره شــهربابک فرزنــد مصطفــی در ششــدانگ
یکبــاب خانــه بــه مســاحت  1048/95متــر مربــع نســبت بــه قســمتی از پــالک شــماره  1319اصلــی (ضمنــا شــماره
 2فرعــی از  1319اصلــی بــه آن منظــور شــد) واقــع در اراضــی موروئیــه بخــش  47یــزد باســتناد و نتیجــه پرونــده
اجرایــی کالســه  941201و قولنامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای ســید محمــد حســینی بــه متقاضی
منتقــل و محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی می 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 نمایند .بدیهــی اســت در صورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره60م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه1398/2/17
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/2/3

حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1397/12/11---139760319010003407هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم مریــم رمضــان زاده بابکــی بــه شناســنامه شــماره  26صــادره شــهربابک فرزند
حســین در ششــدانگ انبــاری بــه مســاحت  80/60متــر مربــع پــالک شــماره  8فرعــی از  4613اصلــی واقــع در
صحــرای هاوشــک بخــش  46یــزد کــه قســمتی از مالکیــت مشــاعی رســمی خــودش و قســمتی طبــق قولنامــه
عــادی از مالکیــت رســمی خانمهــا رقیــه و ســلمی همگــی رمضــان زاده بابکــی بــه متقاضــی منتقــل و محــرز
گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتی
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.شــماره48م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه1398/2/17
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/2/3
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1398/1/18---139860319010000159هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه میمنــدی نیــا بابکــی بــه شناســنامه شــماره  346صــادره شــهربابک
فرزنــد مصطفــی در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ  1420متــر مربــع
پــالک شــماره  2822اصلــی واقــع در قطــب آبــاد بخــش  46یــزد کــه طبــق قولنامــه عــادی مــع الواســطه از
مالکیــت رســمی آقــای عیســی ســاالری شــهربابکی بــه متقاضــی منتقــل و 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 شد.شــماره54م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه1398/2/17
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/2/3

حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک
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اخطاریه دفترخانه

آقــای علــی حــق دوســت فرزنــد جمیــل نشــانی مجهــول المــکان همســر شــما خانــم حمیــده بیگدلــی فرزنــد
معرفــت الــه بــه آدرس :اســتان زنجــان -قیــدار -خیابــان ســهروردی کوچــه ســادات درب دوم ســمت چــپ منــزل
حــاج جــالل شاهســونی بــه شــماره  9709972422100933بــه شــماره دادنامــه  970174تاریــخ  98/01/27برای
اجــرای طالقــش مراجعــه نمــوده؛ خواهشــمندم بــا رویــت ایــن نامــه بــه مــدت  7روز بــه همراهــی مــدارک وبــا
همــراه همســرتان در دفترخانــه حضــور بهــم رســانید .در صــورت عــدم حضــور طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.

سردفتر ازدواج  56خدابنده
واقع در قیدار خیابان کمربندی نبش کوچه باب اله خلجی پالک 1
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اختتامیه جشن را هم پانزدهم اردیبهشت در برج میالد برگزار
خواهیم کرد.
حاجیپور تصریح کرد :همچنین قدردانی از  ۳۰هنرمند
پیشکسوت را که با همراهی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت برگزار
میشود ،خواهیم داشت که در کنار هنرمندان سایر کانونها
مورد تجلیل قرار میگیرند.
رحیمی هم در ادامه تصریح کرد :ما افتخار داریم که این مراسم
همزمان با جشنواره تئاتر دانشگاهی برگزار میشود و از همین رو
 ۲اجرای بینالمللی جشنواره در سالن عباس جوانمرد و سه اجرای
ایرانی هم در سالن انتظامی برگزار میشود.
او خاطرنشان کرد :حدود  ۸۰۰هنرمند شرکت کننده و ۱۵۰
برنامه مختلف را در این دوره از جشن خواهیم داشت.
حاجیپور در ادامه درباره مراسم «تئاتر پیمایی» گفت :در این
مراسم نمادین از سه نقطه شهر راهپیمایی خواهیم داشت که

آگهی نوبتی موضوع ماده 13قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابــررای شــماره 139760324034000055مورخــه 1397/7/14هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدســند رســمی مســتقردرواحدثبتی حــوزه ثبــت ملــک جــم تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض اقــای علــی زارعــی فرزندمحمدبــه شــماره شناســنامه 99صــادره جــم دریکباب ســاختمان به مســاحت
1329/20مترمربــع پــالک 4297فرعــی از36اصلــی مفــروزی ومجــزی شــده ازپــالک 122فرعــی از 36اصلی قطعه
ســه بخــش هشــت جــم واقــع درجــم بلوارجــام جــم دارای ســند مالکیــت کــه ازاقــای محمدفاضلــی خریــداری
شــده وتصرفــات محرزگردیــده اســت لذابــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روز اگهــی می
شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد
ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــودرا بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذرســید ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــودرا بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهدشــد م الــف12
تاریخ انتشارنوبت دوم1398/2/3:
تاریخ انتشارنوبت اول1398/1/19:

سهراب عمله  -رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جم
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برابــر آرائ صــادره هیــات  /هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی ذیــل
محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و امــالک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت
بــه فاصلــه  15روز در روزنامــه هــای محلــی و سراســری 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 مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .صدور ســند مالکیــت مانــع از مراجــع متضرر
بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی نمــی باشــد .
برابــر رای شــماره  8504مــورخ  97/12/07تصرفــات مالکانــه آقــای عبــاس پارســا منــش فرزنــد عزیــز شــماره
شناســنامه  12214کدملــی  2690122138بصــورت ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه
مســاحت  684/55متــر مربــع بــه پــالک  5480فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک فرعــی  30واقــع در قریــه
چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت وراث محســن جورابچــی محــرز گردیــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/3 :
تاریخ انتشار نوبت اول98/1/20:

محمد رضا فروهی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان لنگرود
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1397/12/11---139760319010003419هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم صدیقــه ابراهیمــی میمنــد بــه شناســنامه شــماره  2497صــادره شــهربابک
فرزنــد حســین در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ  831متــر مربــع پالک
شــماره  4612اصلــی واقــع در صحــرای هاوشــک بخــش  46یــزد کــه طبــق صلــح نامــه عــادی مــع الواســطه از
مالکیــت رســمی آقــای حســن ابراهیمــی میمندبــه متقاضــی منتقــل و 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 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.شــماره10م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه1398/2/3
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/1/20

حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1397/12/11---139760319010003421هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه ابراهیمــی میمنــد بــه شناســنامه شــماره  2275صــادره شــهربابک
فرزنــد حســین در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ  831متــر مربــع پالک
شــماره  4612اصلــی واقــع در هاوشــک بخــش  46یــزد کــه طبــق صلــح نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت
رســمی آقــای حســن ابراهیمــی میمندبــه متقاضــی منتقــل و 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 شد.شــماره8م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه1398/2/3
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/1/20

حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک
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رونوشت آگهی انحصار وراثت

مرضیــه درویشــی دارای شــماره شناســنامه  0310089964بــه شــرح داد خواســت کالســه  141دادگاه در
خواســت گواهــی حصــر وراثــت حصــر نمــوده و چنیــن توضیــح داده شــده کــه شــادروان جعفــر یــوز باشــی بــه
شناســنامه  4360139543در تاریــخ  97/12/18اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  -1 :هلمــا یــوز باشــی شــماره شناســنامه  4902740087متولــد 1397
نســبت دختــر  -2مرضیــه درویشــی شــماره شناســنامه  0310089964متولــد  1368نســبت همســر  -3گل
چیــن قائــم پنــاه شــماره شناســنامه  5متولــد  1338نســبت مــادر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی
در خواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی
نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صادرخواهــد شــد.
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نمادی نیز توسط هنرمندان حمل میشود که در نهایت قرار است
به نماد مدالیوم تئاتر تبدیل شود.
او یادآور شد :همچنین نمایشهایی که در تماشاخانه سنگلج
در طول این مدت به صحنه میروند به صورت رایگان به عموم
عالقهمندان تئاتر ارائه خواهد شد.
بهزاد مرتضوی هم در ادامه این نشست گفت :امسال ۲
مهمان خارجی خواهیم داشت .ادل الراکی معاون سندیکای
سراسری آلمان به همراه آقای بهبودی که ایرانی هستند ولی عضو
سندیکای بازیگران تئاتر است در جشن حضور مییابند و یک
برنامه آموزشی خواهند داشت که بسیار جذاب است.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر تأمین هزینههای مراسم توسط
بانک گردشگردی توضیح داد :امسال تاحدودی خیالمان راحت
است که میتوانیم جشن را گستردهتر و باشکوهتر برگزار کنیم.
مرتضوی ادامه داد :البته برگزاری مراسم اختتامیه در برج
میالد با مشارکت شهرداری صورت گرفته است ولی با حضور
بانک گردشگردی دیگر ما نگران نبودیم از بودجه اندکی که داریم
بخواهیم استفاده کنیم.
آقابابایی هم در این زمینه با بیان اینکه «قطعا ً پیشنهادی که
شده با توافق طرفین صورت گرفته است» ،گفت :خوشحالیم که
توانستیم قدم مثبتی در راستای حمایت از تئاتر انجام دهیم اما
اینکه آیا ما توانستیم با این حمایت اهمیت و ارزش تئاتر را ببینیم،
مشخص نیست و باید دید چقدر موفق بودیم.
رحیمی در این راستا گفت :متأسفانه رسانهها نسبت به
حرکتهای مردمی حساس هستند اما در مورد بودجههای
دولتی کمتر سوال میپرسند .امیدوارم به این مسئله هم
پرداخته شود که چرا بودجه اختصاص یافته به تئاتر آنقدر اندک
است؟ کمکهای بانک گردشگری به بچههای تئاتر خیابانی و
دیگر گروهها پرداخت شده است .دبیر هفته تئاتر تصریح کرد:
همچنین با این حمایتها کتاب منتشر کردهایم و قرار است
عکسها و پوسترها و نیازهای انجمنهایمان را در قالب یک
کتاب منتشر کنیم .این بانک اولین بار است که قدمی در حوزه
تئاتر برمیدارد که از آنها بسیار ممنونم.
رحیمی همچنین درباره برگزاری مراسم اختتامیه در برج میالد
گفت :برگزاری مراسم در برج میالد به معنای رفتن به یک مکان
فاخر نیست بلکه به این دلیل بوده است که ما روی حضور ۲۰۰۰
نفر از اهالی تئاتر حساب کردیم.
او با بیان اینکه «برنامههای مختلفی در این مراسم خواهیم
داشت» ،یادآور شد :تکریم  ۷دبیر پیشین جشن جزو آنها خواهد
بود .امیدوارم بتوانیم شاهد حضور گسترده اهالی تئاتر در این
مراسم که قرار است به کارگردانی حمیدرضا نعیمی برگزار شود،
باشیم.

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

برابــر رای شــماره 1397/12/1---139760319010003356هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم معصومــه مســعودی بــه شناســنامه شــماره  122صــادره شــهربابک فرزنــد
حســین در  6/728ســهم مشــاع از  96ســهم ششــدانگ زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ  3729/59متــر
مربــع پــالک شــماره  3267اصلــی واقــع در اراضــی دهنــو اکبــر آبــاد بخــش  46یــزد بــا حــق عبــور قنــات از
داخــل پــالک فــوق کــه طبــق گواهــی حصــر وراثــت از ســهم ورثــه از مالکیــت رســمی خانم نصــرت هاوشــکی به
متقاضــی منتقــل و 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 شد.شــماره4م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه1398/2/3
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/1/20
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1397/12/14---139760319010003454هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
شــهربابک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای اصغــر کرهانــی کنگــی بــه شناســنامه شــماره 612
صــادره شــهربابک فرزنــد غالمرضــا در ششــدانگ انبــار مصالــح ســاختمانی بــه مســاحت  70متــر مربــع
پــالک شــماره  7فرعــی از  3835اصلــی واقــع در اراضــی دانــا بخــش  46یــزد (خیابــان شــهید حقانی)کــه
طبــق قولنامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت رســمی آقــای حیــدر پــور اســمعیلی بــه متقاضــی منتقــل
و 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 شد.شــماره2م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه1398/2/3
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/1/20
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1397/12/1---139760319010003357هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســن کریمیــان آبــدر بــه شناســنامه شــماره  20صــادره شــهرباک فرزنــد
صفــر در ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت  38/20متــر مربــع پــالک شــماره  41فرعــی از  4768اصلــی واقع
در هاوشــک بخــش  46یــزد از مالکیــت مشــاعی رســمی خــودش 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 شد.شــماره6م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه1398/2/3
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/1/20
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آگهی حصر وراثت

آقــای ابــوذر آقــا جــان زاده لیافوئــی بــه شــماره شناســنامه  2650020628فرزنــد نــوروز علــی از ایــن شــورا در
خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نــوروز علــی آقــا جــان زاده لیافوئــی
فرزنــد مجبعلــی در تاریــخ  1375/1/1در شهرســتان ســنگر فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح
ذیــل تعرفــه شــده انــد:
ابــوذر آقــا جــان زاده لیافوئــی شــماره شناســنامه  2650020628نــام پــدر نــوروز علــی نســبت (پســر )-2هادی
آقــا جــان زاده لیافوئــی ش ش 26530008062نــام پــدر نــوروز علــی نســبت( پســر)-3قیصر آقــا جــان زاده
لیافوئــی ش ش  145نــام پــدر نــوروز علــی نســبت( دختــر )-4مدینــه آقــا جــان زاده لیافوئــی ش ش 146
نــام پــدر نــوروز علــی نســبت( دختــر )-5جمیلــه آقــا جــان زاده لیافوئــی ش ش  08نــام پــدر نــوروز علــی
نســبت( دختــر) -6ننــه آقــا پــور گلبنــدی ش ش  809نــام پــدر عیســی نســبت همســر متوفــی و بــه غیــر
از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد .اینــک پــس از مالحظــه داد خواســت و انجــام تشــریفات قانــون و ثبــت
آن بــه شــماره  9809985272700002مفــاد در خواســت 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 اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت برابــر در
خواســت صــادر خواهــد شــد.

شورای حل اختالف شعبه دوم سنگر احمد علی محمد زاده
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اخطاریه دفتر خانه

موضــوع جنــاب پیمــان روشــن شــغل آزاد اقامتــگاه و آدرس مجهــول المــکان بدیــن وســیله بــه اطــالع شــما
مــی رســاند کــه همســرتان خانــم فاطمــه قانعــی بــا مراجعــه بــه ایــن دفتــر خانــه و ارائــه دادنامــه و قطعیــت آن از
شــعبه یکــم دادگاه عمومــی حقوقــی بنــدر انزلــی و بــا بقــاء مهریــه تقاضــای ثبــت طــالق را نمودنــد .لــذا از تاریــخ
ایــن اخطاریــه بــه مــدت ده روز بــه شــما مهلــت داده مــی شــود تــا مراجعــه بــه ایــن دفتــر خانــه نســبت بــه ثبت
طــالق اقــدام فرمائیــد .در غیــر ایــن صــورت طبــق مقــررات عمــل خواهــد شــد.
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