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«ابتکار» از نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان گزارش میدهد

احتمال رد صالحیت برخی از نمایندگان فعلی
نشست خبری کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ،در محل این شورا
با حضور اصحاب رسانه برگزار شد .او ضمن ارائه گزارشی از مصوبات ارسالی به
شورای نگهبان و اعالم نظرات این شورا به دولت و مجلس شورای اسالمی ،مواردی
را بیان کرد و در انتها پاسخگوی سوال خبرنگاران بود.
کدخدایی در حاشیه جلسه خبری خود ،درگفت وگو با «ابتکار» در پاسخ به
سوالی مبنی بر «ایرادات شرعی و قانون اساسی شورای نگهبان» به مصوبه استانی
شدن انتخابات گفت« :به خودی خود درباره موضوع استانی شدن انتخابات
بحثی نداشتیم ،ولی بحث ما درباره روشی بود که در این قانون پیشبینی شده
بود ».سخنگوی شورای نگهبان افزود« :توصیههایی داشتیم که مورد قبول اعضا
باشد ،ولی دوستان نماینده در مجلس به آن نکات و موارد توصیه شده توجه
نکردند و خود آن روش خالف قانون اساسی تشخیص داده شد».
کدخدایی تاکید کرد« :در روشی که نمایندگان پیشبینی کرده بودند،
شهرستانها را کال کنار میزدند و دلیل مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه
همین موضوع بود ».سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با قانون انتخابات با اشاره
به اینکه «مالک اصلی کار شورای نگهبان قانون است» ،افزود« :قانون انتخابات
یک قانون کارآمد نیست تالشهایی برای اصالح صورت گرفت ولی متأسفانه نتایج
مدنظر برای اجرایی شدن این موضوع در انتخابات پیش رو صورت نگرفت».
قانون بررسی اموال مسئوالن قانون خوبی است و ما هم آماده کمک هستیم
کدخدایی همچنین در پاسخ به سوال «ابتکار» درباره آییننامه ابالغی «بررسی
اموال مسئوالن» از سوی قوه قضائیه و تأثیر آن بر «اعتمادسازی میان مردم و
مسئوالن» ،گفت« :این قانون خوب و مثبتی در راستای شفافسازی و ایجاد
اعتماد عمومی نسبت به مسئوالن است .ما هم تابع قانون هستیم و هرجا هم نیاز
به کمک باشد ،شورای نگهبان آماده انجام هر کمکی است».
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در رابطه با الیحه اصالح تعیین تکلیف
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ،عنوان کرد« :این
الیحه با قانون فعلی تفاوت چندانی ندارد و نظر هر دلسوزی را به خود جلب
میکند .فقهای شورای نگهبان معتقد بودند در ماده اول این الیحه مسائل امنیتی
حذف شده است .موارد دیگری نیز در رابطه با این الیحه به مجلس شورای
اسالمی ارسال شده است».
او درباره جزئیات حضور پگاه آهنگرانی در شورای نگهبان و اینکه «این درخواست
توسط چه کسی صورت گرفته بود و پاسخ او به پیشنهاد شورای نگهبان برای
نظارت بر انتخابات چه بود»؟ خاطرنشان کرد« :ایشان به همراه آقای کریمی یکی
از همکاران رسانهای در حال تهیه مستندی هستند و در این راستا با افراد مختلفی
مصاحبه انجام دادند .با من هم مصاحبهای انجام شد .انشاءالله مستند منتشر
خواهد شد .پیشنهاد مذکور هم در پایان مصاحبه بود و گفته شد که شورای
نگهبان به دلیل نظرات مستند نگرانی ندارد و میتوانند در انتخابات ناظر باشند».
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اینکه «آیا از ناحیه افراد دیگری مانند پگاه
آهنگرانی درخواستی برای دیدار در شورای نگهبان وجود داشته است و اینکه آیا رفع
ابهام وجود داشته؟» تصریح کرد« :بله خیلی از دوستان درخواست دادند و مالقاتها
انجام میشود و نیازی نیست که رسانهای شود .علت رسانهای شدن حضور خانم
آهنگرانی ساخت مستند ایشان بود ،در رابطه با سایر موارد نیازی نیست که اسامی
ذکر شود .درمورد رفع ابهام اگر بپذیرند بله و اگر نخواهند بپذیرند ،خیر».
درصورت آمادگی وزارت کشور ،برگزاری انتخابات الکترونیکی منعی ندارد
او در رابطه با نظر شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی ،افزود« :در
این زمینه اعالم نظر کردیم .اگر در وزارت کشور آمادگی برای برگزاری انتخابات
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برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت .لــذا مشــخصات
متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتــراض 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 مرجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد .ردیــف  -1غــالم حســن یــاور پــور فرزنــد عصمــت شــماره شناســنامه  86451صــادره از اردبیــل بــه شــماره
ملــی  1460862147در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان دو طبقــه کاربــری بکســر معبر
احتمالــی مســکونی بــه مســاحت  371/11متــر مربــع پــالک  975فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 215
فرعــی یــک اصــل واقــع در قریــه چلونــد بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی نجفقلــی امیــر پناهــی ردیــف
 -2آقــای ابراهیــم تیمــوری فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه  4187صــادره از آســتارا به شــماره ملــی 2630130541
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه دو طبقــه و یکبــاب انبــاری کاربــری حریــم حفاظتــی بــه
مســاحت  676/01متــر مربــع پــالک  5329فرعــی مفــروز از  7اصلــی واقــع درقریــه عبــاس آبــاد بخــش  32گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی محمــد قهرمانــی ردیــف  -3آقــای افشــین ســنبل نیــا فرزنــد پرویــز شــماره شناســنامه
 2610023316صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2610023316در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ کاربری به مســاحت
 417/95متــر مربــع مســکونی بــه مســاحت  2347/84متــر مربــع پــالک  5333فرعــی مفــروز از  7اصلــی واقــع در
قریــه عبــاس آبــاد بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اســماعیل بیــدار ردیــف  -4خانــم اکــرم قلــی زاده
فرزنــد علیقلــی شــماره شناســنامه  1017صــادره از مشــکین شــهر بــه شــماره ملــی  1670615189در ســه دانــگ
مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت  179/48متــر مربع
پــالک  5334فرعــی مفــروز از  7اصلــی واقــع در قریــه عبــاس آبــاد بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
رحمــان غفــاری ردیــف  -5آقــای قــادر وحیــد ســوال فرزنــد حســن شــماره شناســنامه  1335صــادره از اردبیــل بــه
شــماره ملــی  1464563160در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربری
مســکونی بــه مســاحت  179/48مترمربــع پــالک  5334فرعــی مفــروز از  7اصلــی واقــع در قریــه عبــاس آبــاد بخــش
 32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی رحمــان غفــاری ردیــف  -6خانــم ناهیــده اســد زاده فرزنــد ابراهیــم شــماره
شناســنامه  46صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619622646در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
یکبابخانــه کاربــری بــا کســر معبــر احتمالــی حریــم حفاظتــی بــه مســاحت  231/70متــر مربــع پــالک  5335فرعــی
مفــروز از  7اصلــی واقــع در قریــه عبــاس آبــاد بخــش  32گیــالن خریــداری از مالک رســمی رحمــان آجــری ردیف -7
آقــای علــی مختــار پــور فرزنــد کریــم الــه شــماره شناســنامه  2510صــادره از تالــش بــه شــماره ملــی 2630113760
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری بــا کســر معبــر احتمالــی پــارک و فضــای ســبز بــه
مســاحت  131/91متــر مربــع پــالک  5336فرعــی از  7اصلــی فرعــی مفــروز از  62فرعــی از  7اصلــی واقــع در قریــه
عبــاس ابــاد بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محمــد قهرمانــی ردیــف  -8آقــای حســین مــودب عنبران
فرزنــد خانقلــی شــماره شناســنامه  7صــادره از اردبیــل بــه شــماره ملــی  1466915145در  93/5شــعیر مشــاع از 96
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب مغــازه کاربــری تجــاری و معبــر دسترســی بــه مســاحت  26/50متر
مربــع پــالک  1360فرعــی مفــروز از  12اصلــی واقــع در قلعــه بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی نجــم
الدیــن بیضــا ردیــف  -9آقــای کیهــان خندانــی فرزنــد صمــد شــماره شناســنامه  2247صــادره از آســتارا بــه شــماره
ملــی  2619339979در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی
بــه مســاحت  246متــر مربــع پــالک  291فرعــی از  27اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  22فرعــی  27اصلــی واقــع
در قریــه حیــران وســطی بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی صمــد خندانــی ردیــف  -10آقــای مهــدی
نجفــی دولــت ســرا فرزنــد جهانگیــر شــماره شناســنامه  485صــادره از اردبیــل بــه شــماره ملــی  1465841271در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان دو طبقــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت  70متــر مربع
پــالک  363فرعــی مفــروز از  28اصلــی واقــع در قریــه حیــران علیــا بخــش  32گیــالن خریــداری از مالک رســمی عزیز
قلــی پــور بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیــت صادر
خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/03/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم1398/04/10:

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی
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برابــر رای شــماره 1398/02/04---139860319010000314هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقای غالمحســین رســتمی شــهربابکی به شناســنامه شــماره 199صادره شــهربابک
فرزنــد ســعداله در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 108/71متــر مربــع پــالک شــماره 4فرعــی از1700
اصلــی واقــع در کــوی ســفلی بخــش  46یــزد خریــداری از مالک رســمی آقای ســعداله رســتمی شــهربابکی محرز
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 طبق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهــد شد.شــماره123م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1398/04/09
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1398/03/26
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آگهــی تغییــرات شــرکت پــل گرانیــت ارس ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 261
و شناســه ملــی  14003405865بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده
مــورخ 1398/03/02تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :محــل شــرکت در واحــد ثبتــی قــره
ضیاءالدیــن بــه نشــانی اســتان آذربایجــان غربی  ،شهرســتان چایپــاره  ،بخش مرکزی  ،شــهر
قــره ضیاءالدیــن ،انتهــای ســینا  ،خیابــان عالمــه جعفــری  ،بلــوار امــام حســین  ،پــالک ، 0
طبقــه همکــف کدپســتی  5851957741تغییــر یافــت و مــاده مربوطه در اساســنامه بشــرح
فــوق اصــالح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قره ضیاءالدین (3374 )500684

معصومهمعظمی

Tina.Moazami.110@gmail.com

عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه خود نظرات شورای نگهبان در رابطه با آخرین لوایح و مصوبات بررسی شده در
این نهاد را اعالم کرد و در ادامه به سوال خبرنگاران پاسخ داد.

نمایندگانبه
توصی ههاییکه
درباره استانی
شدنانتخابات
داشتیمتوجه
نکردند و خود
آن روش خالف
قانون اساسی
تشخیص
داده شد .در
این روش
شهرستانها
نادیدهگرفته
شده بودند
الکترونیک وجود داشته باشد از ناحیه شورا مشکلی نیست و آمادگی وجود دارد».
اگر ثابت شود ادعاهای محمود صادقی دروغ بوده در بررسی صالحیت او
تأثیر دارد
کدخدایی در رابطه با شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی در هیئت نظارت
بر عملکرد نمایندگان و اینکه «آیا این شکایت مغایر با اصل  ۸۴قانون اساسی
نیست و همچنین اینکه آیا این شکایت در صالحیت آینده نماینده تأثیر دارد؟»
گفت« :ایشان صحبتها و افتراهایی داشتند که گفتیم بیایند توضیح دهند .طبق
قانون اظهار نظر امکان دارد اما آیا میتواند مرتکب جرم شود؟ اگر ثابت شود که
ادعاها دروغ بوده ،بله در صالحیت آینده تأثیر دارد».
قرم قرمهای قبل انتخابات یک جریان سیاسی!
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با «هجمههای اخیر اصالحطلبان تندرو مبنی

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

برابــر رای شــماره 1398/02/15---139860319010000381هیــات 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 محمــد رضــا برفــه ای بــه شناســنامه شــماره 5380صــادره شــهربابک فرزنــد
عبــاس در ششــدانگ یکبــاب خانــه قدیمــی بــه مســاحت 185متــر مربــع نســبت بــه قســمتی از پــالک شــماره
 2581اصلــی واقــع در صحــرای برخــواه بخــش  46یــزد( بلــوار رودخانــه) ( ضمنــا شــماره  24فرعــی از 2581
اصلــی بــه مــورد تقاضــا منظــور شــد) خریــداری از مالــک رســمی آقــای عبــاس برفــه 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.شــماره125م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1398/04/09
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1398/03/26
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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 1398/02/15---139860319010000380هیــات 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 محمــد رضــا برفــه ای بــه شناســنامه شــماره 5380صــادره شــهربابک فرزنــد
عبــاس در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 154/40متــر مربــع نســبت به قســمتی از پــالک شــماره 2581
اصلــی واقــع در صحــرای برخــواه بخــش  46یــزد ( ضمنــا شــماره  25فرعــی از  2581اصلــی بــه مــورد تقاضــا
منظــور شــد) خریــداری از مالــک رســمی آقــای عبــاس برفــه محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عموم
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 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.شــماره127م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1398/04/09
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1398/03/26
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آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه آقــای محرمعلــی خالــق پــور طــی در خواســت وارده شــماره  /3/21-6/98/3308بــا ارائــه
دو بــرگ استشــهادیه و ســایر مــدارک الزم اعــالم نمــوده ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی و تجــاری
بــه پــالک ثبتــی  1280/46اصلــی واقــع در بخــش هفــت خلخــال بــه شــماره دفتــر امــالک الکترونیکــی
 139620303002001645بــه نــام نامبــرده ثبــت ســند مالکیــت بــه شــماره چاپــی /173184الــف  95صادر
وتســلیم شــده بهعلــت اســباب کشــی مفقــود شــده اســت لــذا مراتــب در اجــرای ماده120آییــن نامــه قانــون ثبت
در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا هرکــس نســبت بــه پــالک مزبــور معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود
ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایــد ده روز بعــد از انتشــار آگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه واعتــراض خــودرا
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایدواگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد ویــا
درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود بعــد از طــی تشــریفات قانونــی ســند
مالکیــت المثنــی بنــام مالــک صــادر وتســلیم خواهــد شــد.م الــف7:
تاریخ انتشار :روز یکشنبه 98/3/26 :
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3416

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای محمــد رضــا مصطفائــی از وراث مرحــوم قلــی مصطفائــی مالــک ششــدانگ پــالک 1258/25اصلی بــا ارائه
دو بــرگ استشــهادیه اعــالم نمــوده انــد کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بیــاض واقــع در بخــش
هفــت خلخــال کــه دردفتــر جلــد 15صفحــه 469ذیــل ثبــت 232بنــام مــورث ثبــت وســند مالکیــت بــه شــماره
چاپــی 33612صــادر وتســلیم کــه دراثــر ســهل انــگاری مفقــود گردیــده لــذا مراتــب در اجــرای تبصــره یــک
اصالحــی ماده120آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا هرکــس نســبت بــه پــالک مزبــور
معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایــد ده روز بعــد از انتشــار آگهی به
ایــن اداره مراجعــه واعتــراض خــودرا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایدواگــر ظــرف
مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد ویــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود بعــد از
طــی تشــریفات قانونــی ســند مالکیــت المثنــی بنــام مالــک صــادر وتســلیم خواهــد شــد.م الــف6:
تاریخ انتشار :روز یکشنبه 98/3/26 :

عیسی بدیهی -رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان خلخال
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نظــر بــه اینکــه آقــای محمــد رضــا مصطفائــی اصالتــا از طــرف خــود ووکالتــا از طــرف ســایر وراث مرحومــه
خانــم مرضیــه مجتهــدی زینــال طــی در خواســت وارده شــماره  98/3/12-6/98/2969بــا ارائــه دو بــرگ
استشــهادیه و ســایر مــدارک الزم اعــالم نمــوده ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بیــاض بــه پــالک ثبتــی
 1258/26اصلــی واقــع در هــرو آبادبخــش هفــت حــوزه ثبتــی خلخــال دردفترامــالک جلــد 15صفحــه 472ذیل
ثبــت 233بنــام خانــم مرضیــه مجتهــدی زینــال ثبــت وســند مالکیت بــه شــماره چاپــی 633613صادر وتســلیم
شــده بــه علــت جابجایــی اثاثیــه منــزل مفقودشــده اســت لــذا مراتــب در اجــرای ماده120آییــن نامه قانــون ثبت
در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا هرکس نســبت بــه پــالک مزبــور معاملــه ای انجــام داده یــا مدعی وجود ســند
مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایــد ده روز بعــد از انتشــار آگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه واعتــراض خــودرا ضمــن
ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایدواگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضی نرســد ویــا درصورت
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود بعــد از طــی تشــریفات قانونــی ســند مالکیــت المثنی
بنــام مالــک صــادر وتســلیم خواهــد شــد.م الــف5:
تاریخ انتشار :روز یکشنبه 98/3/26 :

عیسی بدیهی -رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان خلخال

3418

بر اینکه «اگر لیستشان تأیید نشود در انتخابات پیش رو شرکت نمیکنند»،
عنوان کرد« :شورای نگهبان صرفا ً به وظیفه قانونی خود عمل میکند و از اعالم
نظر شرکت کردن یا نکردن در انتخابات نگرانی ندارد .مردم گوششان به این
حرفها بدهکار نیست .اینها قُرم قُرمهای اول انتخابات است و مردم پاسخ
مشخص میدهند».
وی در رابطه با نظر شورای نگهبان برای ورود به نظارت در شورای شهر نیز
گفت« :ما توصیهای در این زمینه نداشتیم و قانون به ما اجازه توسعه اختیارات
نمیدهد».
کدخدایی در رابطه با افزایش اختیارات رئیس جمهوری بیان کرد« :اختیارات
همه نهادها در چارچوب قانون اساسی است و اگر همه مسئوالن به اختیارات
تعریف شده عمل کنند ،کشور گلستان خواهد شد».

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  139760318016000123مــورخ  1398/02/08هیــات 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 رمضانعلــی فرمانبــر بازکیائــی فرزنــد رضا به شــماره شناســنامه
 1297صــادره از رحیــم آبــاد بــه شــماره ملــی  6319343931در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنای
احداثــی (ســاختمان) کــه مقــدار مســاحت  109متــر مربــع بــا کاربــری مســکونی و  8/44متــر مربــع در حریــم
خیابــان و  68/09متــر مربــع دارای فضــای ســبز رودخانــه پــالک  1440فرعــی از  164اصلــی مفــروز و مجــزی
شــده از پــالک – فرعــی از 164اصلــی واقــع در قریــه رحیــم آبــاد خریــداری شــده از مــورد مالکیــت ســازمان
امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع 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 داد خواســت 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 98/03/26:تاریخ انتشار نوبت دوم98/04/09 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رحیم آباد محمد جواد مکرم

3388

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  139860318016000154مــورخ  1398/02/28هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک رحیــم آباد
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مهــدی قاســمی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه  1418صادره
از املــش بــه شــماره ملــی  6309619292در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه بــه مســاحت
 120/52متــر مربــع پــالک  1441فرعــی از  164اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک – فرعــی از  164اصلــی
واقــع در قریــه رحیــم آبــاد خریــداری شــده از مــورد نســق مالــک رســمی آقــای حســن کل بابایــی اشــکلک محرز
گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که 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 داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/26:تاریخ انتشار نوبت دوم98/04/09 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رحیم آباد محمد جواد مکرم

3387

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 1398/02/1400139860318008000389هیــات اول /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض جــواد نحــوی فرزنــد قاســم بشــماره شناســنامه  3صــادره از رامســر در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  7959متــر مربــع بــه شــماره پــالک  319فرعــی قســمتی از
پــالک  80فرعــی از  34اصلــی واقــع در دعویســرا بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده
اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع 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 داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/26:تاریخ انتشار نوبت دوم98/04/09 :

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر حسنعلی پاک مهر

3382

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  1398/01/26- 139860318008000190هیــات 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 محمــد ربیعــی رودســری فرزنــد نقــی بشــماره شناســنامه  10صــادره از
رودســر در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  279/20متــر مربــع بــه
شــماره پــالک  853فرعــی قســمتی از قطعــه  727تفکیکــی از  352اصلــی واقــع در شــهر رودســر بخــش  29گیالن
خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع 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 تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت 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 98/03/26:تاریخ انتشار نوبت دوم98/04/09 :

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر حسنعلی پاک مهر

آگهی مفقودی

3383

بــرگ کمپانــی ســند و فاکتــور فــروش خــودرو پــژو  206آریــان بــه شــماره شاســی p aa N 31 x g e j9 211060
و بــه شــماره موتــور  14187019919و بــه شــماره انتظامــی 77ایــران  583ص 93مــدل  1387بــه نــام مهــدی حســن
3396
منفــرد مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

انتخابات ریاست جمهوری سال  ،۸۸انتخابات سالمی بود
او در رابطه با نزدیکی به سالگرد انتخابات سال  ۸۸و بازخوانی انتخابات آن دوره
در صفحات شخصی خو د گفت« :انتخابات ریاست جمهوری سال  ،۸۸انتخابات
سالمی بود و درباره آن اعالم نظر هم شد که پایانبخش همه مسائل بود .اگر در
سالروز برگزاری انتخابات مطالبی را بازخوانی میکنیم ،با هدف تقویت تاکید بر
سالمت آن انتخابات و آگاهسازی مردم است و کاری به اظهارنظرهای گاه و بیگاه
برخی افراد درباره آن نداریم .کشور ما کشوری آزاد است و بعضی افراد سخنانی
را بر زبان میآورند که گوش ما خیلی نمیشنود و این گفتهها چندان هم معیار
درستی ندارد».
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با «راهکار این شورا برای مقابله با سمپاشی
افراد مبنی بر عدم حضور با شکوه در انتخابات» اظهار کرد« :مردم گوششان به
این حرفها بدهکار نیست .اینها حدس و گمانهایی است که برخی سیاسیون
مطرح میکنند .مردم به دلیل عالقه به نظام و به دلیل اینکه در این نظام ایثار
کردند حضور پرشوری خواهند داشت».
او در تشریح ایراد شورای نگهبان به بند  ۹الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان
گفت« :این بند گفته است که اگر «در صورت سهلانگاری یا بیتوجهی والدین
اتفاقی رخ دهد ».حاال اگر والدین عمدا ً جرحی ایجاد کنند هیچ مجازاتی ندارد و
شورای نگهبان چند قدم جلوتر است».
کدخدایی در رابطه با اصرار بر استفاده از واژگان فارسی در تمام مصوبات و
ن خاطرنشان کرد« :هرجایی که مغایرت با اصل  ۱۵قانون اساسی احراز شود
قوانی 
اعالم میشود».
تکلیف ما در حوزه بینالملل روشن است
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با مقاله خود در روزنامه شرق و موضعگیری
نسبت به مواضع ترامپ و تشریح پروژه ایرانهراسی ،عنوان کرد« :تکلیف در حوزه
بینالملل روشن است .سیاسیون داخل آمریکا هم رویکردشان این بوده است
که مدیریت جدید ترامپ غیرقابل قبول بوده است .آنچه موجب موضعگیریها
میشود پایداری مردم ایران به حقوق خودشان است .طبیعی است که این
اقدامات موفق نبوده است و با توجه به رقبای سیاسی ترامپ مانند خانم کلینتون
و اعالم نظرشان در کتابی تحت عنوان  what's happenوضعیت مشخص
است».
کدخدایی درباره اینکه آیا در رابطه با تصویب لوایح  FATFبرنامهای توسط
شورای نگهبان در دست اقدام است ،بیان کرد« :این را از دوستان مجمع
تشخیص مصلحت بپرسید زیرا از حوزه اختیارات شورای نگهبان خارج شده
است».
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با «اظهار نظر محمدرضا خاتمی در دادگاه
مبنی بر اینکه آیا برای شهادت دادن اقدامی انجام میشود» ،تصریح کرد« :ایشان
حرفهای خودشان را ثابت کنند ما پاسخگو خواهیم بود .نمیتوان گفت دروغگو
هستید و بعد بیایید شهادت دهید .این مطلب خیلی هم برای ما اهمیت ندارد و
تمایل ندارم در این رابطه صحبت کنم».
کدخدایی در پایان در رابطه با حضور نیروهای بازنشسته در نهادهای اجرایی
برخالف مصوبه قانونی و استعفای برخی از این نیروها برای حضور در انتخابات
مجلس اظهار کرد« :اینکه هنوز برخی افراد بازنشسته در نهادهای اجرایی و دولتی
حضور دارند جای سوال است ،از این رو اگر این افراد برخالف قانون در انتخابات
حضور داشته باشند ،بدون شک این روند در تأیید صالحیت آنها تأثیرگذار خواهد
بود».

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  97/10/24- 139760318018003946هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای علیرضــا پــور وحدانــی بنکدهــی فرزنــد گل آقــا بشناســنامه  1062صــادره از ســنگر در
ســی و شــش ســهم مشــاع از چهــل ســهم ششــدانگ (عرصــه و اعیــان) یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 61/25متــر
مربــع مجــزی شــده از پــالک هــای شــماره  28/29فرعــی از  2اصلــی واقــع در آقــا عســگری بخــش  12گیــالن کــه
بــرای آن شــماره فرعــی  742در نظــر گرفتــه شــده خریــداری از مالکیــت  -1ســتاد محتــرم اجــرای فرمــان امــام
(ره) و  -2وراث مرحــوم میــرزا جانــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع 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 داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/26:تاریخ انتشار نوبت دوم98/04/10 :

رئیس ثبت اسناد وامالک سنگر سید روشن آقا زاده
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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 98/2/15- 139860318018000426هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای امیــر رمضانــی مقــدم فرزنــد بهمــن بــه شــماره شناســنامه  8صــادره از ســنگر در
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  213/41متــر مربــع مجــزی شــده از پــالک  9فرعــی از  3اصلــی
واقــع در رودبــرده بخــش  12گیــالن ،کــه بــرای آن شــماره  2554فرعــی در نظــر گرفتــه شــده خریــداری از مالــک
رســمی آقــای تقــی رنجبــر ســروندانی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع 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 داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/26:تاریخ انتشار نوبت دوم98/04/10 :

رئیس ثبت اسناد وامالک سنگر سید روشن آقا زاده

3385

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  98/02/15- 139860318018000429هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی خانــم مریــم نیــازی نشــرود کلــی فرزنــد یوســف بشناســنامه  1485صــادره از ســنگر در ســی
و شــش ســهم مشــاع از چهــل ســهم ششــدانگ(عرصه و اعیــان) یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  63/70متــر مربــع
مجــزی شــده از پــالک هــای شــماره  28/29فرعــی از  2اصلــی واقــع در آقــا عســگری بخــش  12گیــالن کــه بــرای
آن شــماره فرعــی  741در نظــر گرفتــه شــده خریــداری از مالکیــت  -1ســتاد محتــرم اجرایــی فرمــان امــام (ره) و
 -2وراث مرحــوم میــزرا جانــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع 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 تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت 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 98/03/26:تاریخ انتشار نوبت دوم98/04/10 :

رئیس ثبت اسناد وامالک سنگر سید روشن آقا زاده

3386

آگهی ابالغ رای افراز

پیــرو آگهــی شــماره  – 121/97/9320منتشــره در تاریــخ  97/07/21چــون آقــای قــادر زمانــکار برابــر
مشــروحه وارده بشــماره  97/7/10- 121/97/8816اصالتــا از طــرف خــود و باســتناد وکالتنامــه شــماره -52881
 1396/11/03بــه وکالت از آقــای محمــد نیکنــام تقاضــای افــراز قدرالســهمی خــود از پــالک  7/279واقــع در
شــهرک عبــاس آبــاد بخــش  32گیــالن را نمــوده و اعــالم داشــته کــه عــده ای دیگــر از مالکیــن مشــاعی مجهــول
المــکان میباشــند کــه ســرانجام پــس از طــی تشــریفات قانونــی طبــق نقشــه و صورتمجلــس افــرازی شــماره
 121/97/13509مورخــه  97/10/18نماینــده و نقشــه بــردار ثبــت و برابــر تصمیــم شــماره  121/98/2297مورخه
 1398/03/19رای بــه افــراز مقــدار  209/69متــر مربــع از پــالک مرقــوم بنــام متقاضــی افــراز گردیــده لــذا بدیــن
وســیله بــه کلیــه مالکیــن مشــاعی اخطــار مــی گــردد کســانی کــه بــه رای افــراز اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خــود را بــه دادگاه شهرســتان آســتارا تســلیم
نماینــد ،اســامی ســایر مالکیــن مشــاعی عبارتنــد از :محمــد قاســم احمــدی – حمیــد رزمــی بنــه حــور –ملــک
نســا هاشــمی – آراســته رزاز -خدیجــه امینــی – امیــن ســراج ابراهیمــی – فائقــه مســید -ســهیال وصالــی –
جمیلــه میــرزا دخــت – آراســته شــیارگر -علــی قوامــی – حســن برقــی ســببی – ســیروس دهبانــی – اکبــر
قنبــری نمیــن – اراده پــور بایــرام – بــرات قلعــه گیــر -ارشــد کرمــزادگان -بختیــار کریــم نیــا – ارژنــگ شــیار
کار – مقــدم حاجــی دوســت – بهــرام روائــی – رحیمــه خالــق وردی پــور – اقبــال و حبیبــه ازکات – حمیــده
حســینی – شــفیقه آزاد مــرد – ناهیــده معانــی –خیــر الــه حیــدر نیــا -صــدر الدیــن نــوری جوکنــدان – فتــح
الــه یوســفی کلــش – کریــم حســین نــژاد کــرگان – مــدد لطفــی – رحمــت لطفــی – امیــر مستحســن – بهنــام
جوالئــی – نــوروز یــاور پــور – عبــاس حیــدر نیــا -فرضعلــی ادبــی – محمــد داداش زاده – ســخاوت رزمــی
بنــه حــور – ســخاوت بابائــی – حبیــب مهــرزاد – بهمــن برزگــر – نادیــا امینــی – محمــد زمانــکار – افســانه
حســینی خشــه حیــران – پروانــه فــرگاه – ژالــه خامــه ور – شــهداد کریــم نیــا – جمشــید الیاســی – نســرین
رام میرزانــق – ناصــر قربانــی – شــهال زرعــی – ســکینه عباســقلی زاده علــی بالغــی – الوانــه آریانفــر – تــوکل
واالئــی – محمــد نیکنــام
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