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بررسی طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق و تفحص در مشاغل حساس حکومتی
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کمیسیون حقوقی و قضایی سواالت نمایندگان از وزیر دادگستری را بررسی خواهند کرد .به گزارش ایلنا ،کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی در هفته جاری به بررسی طرح
تشدید مجازات جرائم خشن ارتکابی علیه بزهدیدگان خاص میپردازد .همچنین بررسی طرح تامین امنیت مراسم و بررسی الیحه مجازاتهای جایگزین زندان از برنامههای اعضای کمیسیون
حقوقی در هفته پیش رو است .عالوه بر این بررسی طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق و تفحص در مشاغل حساس حکومتی در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی در
روزهای کاری این هفته است .همچنین اعضای کمیسیون به سواالت نمایندگان از وزیر دادگستری رسیدگی خواهند کرد .سوالکنندگان کیخا نماینده زابل ،هدایت اهلل خادمی نماینده ایذه،
علیرضا بگیری نماینده تبریز ،محمد اسماعیل سعیدی نماینده آذرشهر و حسن نوروزی نماینده رباط کریم هستند.
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«ابتکار» از جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی درباره بررسی ورود ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم گزارش می دهد

شرط های مجلس برای CFT
.
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هفته گذشته الیحه تامین مالی تروریسم به دلیل حواشی فراوان
و مخالفت تندروهای مجلس در صحن علنی به درخواست علی
الریجانی رئیس مجلس با  ۱۳۸رای موافق ۹۳ ،رای مخالف و  ۶رای
ممتنع از مجموع  ۲۴۵نماینده حاضر در صحن برای بررسی دو
هفته ای به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد .رئیس مجلس گفت
که کمیسیون امنیت در این دو هفته فرصت دارد با بررسی های
کارشناسانه به رفع مشکالت موجود پرداخته و آن را آماده ارائه
به صحن علنی مجلس کند .از این رو صبح روز گذشته کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور نمایندگانی از سپاه،
وزارت اطالعات ،وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی تشکیل
جلسه ای فوق العاده داد.
گفتنی است ،مخالفان الیحه فوق نگرانند که با حضور در کنوانسیون
بین المللی  CFTو مقابله با تامین مالی تروریسم ،جمهوری اسالمی دیگر
نتواند به برخی گروه های مقاومت از جمله حزب اهلل لبنان ،حماس و ...
کمک مالی کند .همچنین نگرانی دیگر مخالفان درباره حق تحفظ است.
آنها نگرانند با پیوستن به این کنوانسیون جمهوری اسالمی نتواند از حق
تحفظ استفاده کند و با مشکالت جدیدی مواجه شود.
الیحه ممانعت از کمک مالی
به تروریسم و ارجاع به کمیسیون امنیت ملی
هر چند که الیحه فوق آذرماه سال  ۹۶اعالم وصول شد و برای بررسی
به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده بود ،ولی این
کمیسیون نسبت به بررسی آن بی توجهی کرد و در مهلت سه ماهه بررسی
این الیحه را در دستور کاری خود قرار نداد .از این رو دولت طبق آیین
نامه خواهان رسیدگی به الیحه مذکور در صحن علنی شد که با حواشی
فراوانی در مجلس همراه شد .الریجانی پس از موافقت نمایندگان برای
ارجاع این الیحه به کمیسیون امنیت به آنها گفت که با فوریت ،بررسی این
الیحه را در دستور کار خود قرار دهند .او همچنین تاکید کرد که «الیحه
را از همه اطراف مورد بررسی قرار دهیم ،نظرات دبیرخانه شورای امنیت
ملی ،کارشناسان وزارت اقتصاد و وزارت خارجه دریافت شود همچنین
نمایندگانی که موافق یا مخالف بودند نظرات پیشنهادی خود را در جلسات
کمیسیون مطرح کنند تا هر چه زودتر به جمع بندی برسیم و موضوع را
در دستورکار صحن علنی قرار دهیم ».به همین دلیل کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس صبح روز شنبه در جلسه ای فوق العاده و

ویژه بررسی این الیحه را در دستور کار خود قرار داد و به گفته محمدجواد
جمالی نوبندگانی ،عضو هیات رئیسه این کمیسیون با نمایندگانی از سپاه،
وزارت اطالعات ،وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل جلسه داد.
حضور ایران درکنوانسیون بین المللی با پیش شرط است
در این راستا برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی بر این عقیده اند که
اگر قرار باشد الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون
مقابله با تامین مالی تروریسم ( ) CFTدر کمیسیون امنیت ملی یا صحن
مجلس تصویب شود ،حتما مشروط به شرایطی خواهد بود هر چند که در
این باره بین حقوقدانان نیز اختالف نظر وجود دارد .عالءالدین بروجردی،
رئیس کمیسیون امنیت ملی طی گفت وگویی با اشاره به تصویب الیحه
مقابله با تامین مالی تروریسم در دو سال گذشته در مجلس گفت« :تصویب
این الیحه قبل از جدی شدن بحث پیوستن به این کنوانسیون بود .امروز
به دلیل شرایط ویژه حاکم و مجموعه تعامل ما با بانکهای دنیا این موضوع
مترتب است .در ساختار  FATFدر یک تعلیق محدود هستیم که زمان
زیادی از آن هم باقی نمانده است ».محمد جواد جمالی نوبندگانی ،عضو
دیگر هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم
در این باره به «ابتکار» گفت« :نپذیرفتن  FATFمی تواند در روند امور
بانکی با خارجی ها تاثیر منفی بگذارد اما ارتباطی با برجام ندارد ».نماینده
مردم فسا در مجلس در خصوص ابعاد لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با
پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت 4« :الیحه در حال حاضر وجود دارد
که از یکدیگر جدا هستند ولی الزم و ملزوم یکدیگرند که یکی از آنها همین
الیحه منع تامین مالی تروریسم است و بحث جدی که در این باره وجود
دارد این است که آیا ما با ورود به این کنوانسیون بین المللی می توانیم
حق تحفظ داشته باشم یا خیر؟» جمالی همچنین در گفتوگو با «ابتکار»
درباره نظر مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی منع تامین مالی
تروریسم گفت« :باید بررسی شود که نظر کشورهای دیگر درباره نهضت
های آزادی بخش چیست و آیا آنها را به عنوان تروریست می دانند یا خیر».
عالءالدین بروجردی ،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس هم با بیان اینکه «ایران از نظامهای آزادی بخش دنیا حمایت
میکند» ،یادآور شد« :آمریکا ،رژیم صهیونیستی ،عربستان و بسیاری از
کشورهای دنیا به دنبال این هستند که محدودیتهایی را از این طریق
برای ما به وجود آورند ،البته ما کشوری هستیم که بر اساس قانون اساسی
از نهضتهای آزادیبخش دنیا حمایت میکنیم ،معتقدیم که حتما تفاوت
ماهوی میان گروههای تروریستی همچون داعش که آمریکا آن را به وجود
آورده و از حمایتهای مالی گسترده آمریکا و همپیمانانش برخوردار است،
با تشکلهای سیاسی که از تمامیت ارضی خود دفاع میکنند ،وجود دارد».
وی با بیان اینکه این اختالف نظرها در قالب شرایط کشوری که به این
کنوانسیون میپیوندد ،تعریف میشود ،گفت« :اگر قرار باشد این الیحه در
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برابــر رای شــماره  1397/02/11---139760319010000356هیــات موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی دولــت جمهــوری اســامی
ایــران بــه نمایندگــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت -اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان
کرمــان بــه شناســه ملــی  14000189494در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان اداری اداره محیــط زیســت
شــهربابک بــه مســاحت  3513/86متــر مربــع پــاک  927فرعــی از  4826اصلــی واقــع در تــل ســنگ
( جنــب آزمایشــگاه مرکــزی ) بخــش  46یــزد حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک از مالکیــت مشــاعی خــودش
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 شد.شــماره263م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1397/03/06تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1397/03/20
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برابــر رای شــماره  1397/1/29---139760319010000165هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی
حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــود پــور اکبریــان قطــب
آبــادی بــه شناســنامه شــماره  1452صــادره شــهربابک فرزنــد حســن در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت 227متــر مربــع پــاک 39فرعــی از 8فرعــی از  727اصلــی واقــع در شــوروئیه بخــش  47یــزداز
مالکیــت مشــاعی رســمی خــودش 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 شد.شــماره226م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1397/03/06تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1397/03/20
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برابــر رای شــماره  1396/11/16---139660319010002002هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای یاســر ســاالری جــوزم بــه شناســنامه شــماره
 32صــادره شــهربابک فرزنــد علــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  276/44متــر مربــع پــاک شــماره
 303فرعــی از  3014اصلــی واقــع در دهنــو بهشــت آبــاد بخــش  46یزد(قطــب آبــاد کوچــه باهنــر ))8از مالکیــت
مشــاعی رســمی خــودش 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 تقدیم
نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شد.شــماره218م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1397/03/06تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1397/03/20
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برابــر رای شــماره  1396/08/23---139660319010001522هیــات موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای علــی هاوشــکی
فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه  54صــادره از کــرج در  13/456ســهم مشــاع از  96ســهم ششــدانگ
زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 3729/59متــر مربــع پــاک شــماره  3267اصلــی واقــع در دهنــو
اکبــر آبــاد بخــش  46یــزد حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک از مالکیــت مشــاعی خــودش 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 شد.شــماره228م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1397/03/20
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه1397/03/06
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ســند کمپانــی ،شناســنامه مالکیــت و کارت خــودروی کامیونــت زبالــه کــش سیســتم هیونــدای تیپ کــروس دی
 4آئــی مــدل  1390بــه رنــگ ســفید روغنــی ظرفیــت  5/5تــن بــه شــماره انتظامــی  272ع  42ایــران  46و بــه
شــماره موتــور  D4DBB480893و بــه شــماره شاســی  NAB37911790017791متعلــق بــه شــرکت تعاونــی
2767
مصــرف کارکنــان شــهرداری هــای اســتان گیــان مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کمیسیون و یا صحن مجلس رای آورد ،حتما مشروط به شرایطی است
البته برخی معتقدند که این شرایط قابل اعمال نیست .علیرغم اختالف
نظر حقوقدانها ،نظر قالب این است که این شرایط میتواند تکلیف ما را
نسبت به نکاتی که درباره آن حساس هستیم ،مشخص کند».
حفظ حق تحفظ برای ایران پیش شرط حضور در CFT
گفتنی است طبق صحبت های مسئوالن در این باره قرار است جمهوری
اسالمی ایران با پیش شرط هایی به این کنوانسیون بین المللی بپیوندد.
حسین پناهی ،معاون امور مجلس وزارت خارجه در راستای رفع نگرانی
برخی نمایندگان گفته است که الحاق ایران با حق شرطهایی به کنوانسیون
مقابله با تامین مالی تروریسم صورت میگیرد .او در خصوص الیحه الحاق
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی
تروریسم تاکید دارد«:بررسی پیوستن ایران به این کنوانسیون از همان
سالها مطرح و توسط بخشهای مختلف جمهوری اسالمی ایران مورد
بررسی و ارزیابی قرار گرفته است ،ایران پیش از الحاق به این کنوانسیون و
در سال  1394قانون مربوط به منع تامین مالی تروریسم را تصویب کرده
لذا گامهایی برای پیوستن به این کنوانسیون برداشته شده است ».معاون
ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه همچنین توضیح داد« :در حال
حاضر  188کشور از  193کشور عضو سازمان ملل متحد عضو کنوانسیون
مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند و  63کشور شرطهای برای پیوستن
به کنوانسیون مطرح کردند ،جمهوری اسالمی هم با حق شرطها تمام
نگرانیها را رفع خواهد کرد».
با رعایت حق تحفظ ،رعایت پرتکلهای
مغایر قانون برای ما الزامی نیست
به گفته هادی شوشتری ،عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس که با «ابتکار» گفت وگو می کرد ،توضیح داد« :دولت
الیحه ای تفسیلی ارائه داد که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس الحاق
ایران به این کنوانسیون دارای یک ماده واحده و  3تبصره است .این
اعالمیه به امضای وزرای خارجه ،وزیر اقتصاد و دارایی و همچنین رئیس
جمهوری رسیده است .این اعالمیه تفصیلی دارای  3استثناء است که یک
استثنای آن درباره این موضوع است که هرگاه مفاد کنوانسیون در تغایر
با قانون اساسی کشورمان باشد ،از طرف دولت جمهوری اسالمی الزم
االجرا نیست ».جمالی هم گفت که دولت الیحه ای تفسیلی تهیه کرده
و در ابتدای این الیحه  9پیش شرط و تحفظ آورده است که اگر با قانون
اساسی ما همخوانی نداشته باشد ،ایران بتواند تحفظ کند و این موضوعات
را نپذیرد .شوشتری همچنین افزود« :بر اساس این الیحه وقتی یک پرتکل
و معاهده کنوانسیون بین المللی بر اساس قانون یک کشور نباشد ،در این
صورت آن کشور می تواند آن پرتکل و معاهده را اجرا نکند و بر اساس حق
تحفظ هزینهای هم برای ما در بر ندارد و می توانیم این شرایط را نپذیریم

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
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برابــر رای شــماره  1396/08/23---139660319010001523هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای اکبــر هاوشــکی فرزنــد محمــد بشــماره
شناســنامه 22صــادره از شــهربابک در  13/456ســهم مشــاع از  96ســهم ششــدانگ زمیــن مزروعــی بــه مســاحت
ششــدانگ 3729/59متــر مربــع پــاک شــماره  3267اصلــی واقــع در دهنــو اکبــر آبــاد بخــش  46یــزد حــوزه
ثبــت ملــک شــهربابک از مالکیــت مشــاعی خــودش 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 شد.شــماره232م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1397/03/06تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1397/03/20
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
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برابــر رای شــماره  1396/08/23---139660319010001521هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم عصمــت هاوشــکی فرزنــد محمــد بشــماره
شناســنامه  14217صــادره از شــهربابک در  6/728ســهم مشــاع از  96ســهم ششــدانگ زمیــن مزروعــی بــه
مســاحت ششــدانگ 3729/59متــر مربــع پــاک شــماره  3267اصلــی واقــع در دهنــو اکبــر آبــاد بخــش 46
یــزد حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک از مالکیــت مشــاعی خــودش 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 شد.شــماره230م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1397/03/06تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1397/03/20
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برابــر رای شــماره  1396/08/23---139660319010001524هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی
حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــود هاوشــکی فرزنــد محمــد
بشــماره شناســنامه 8623صــادره ازشــهربابک در  13/456ســهم مشــاع از  96ســهم ششــدانگ زمیــن مزروعــی
بــه مســاحت ششــدانگ 3729/59متــر مربــع پــاک شــماره  3267اصلــی واقــع در دهنــو اکبــر آبــاد بخــش 46
یــزد حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک از مالکیــت مشــاعی خــودش 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 شد.شــماره233م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1397/03/06تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه1397/03/20
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اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه /محکــوم لهــم  -نــام :مهرداد نــام خانوادگــی :ایزدپنــاه راوری نــام پدر:محمد نشانی:اســتان
کرمــان –شهرســتان کرمــان –شــهرکرمان –خیابــان ابوحامد-کوچــه -2پــاک  21مشــخصات محکــوم علیه/محکوم
علیهــم نام:حمیــد نــام خانوادگی:ایزدپنــاه راوری نــام پــدر :محمــد نشــانی:کرمان-خیابان ابوحامد-کوچــه -2پــاک
 21محکــوم بــه :بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطه بــه شــماره دادنامــه مربوطــه 9609973410101040
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه حضــور در دفتــر اســناد رســمی و تنظیــم ســند رســمی دو /یازدهــم از شــش دانگ
پــاک ثبتــی  299بخــش  1کرمــان تحــت عنــوان ســهم االرث وی در حــق خواهــان و هزینــه حــق االجــرا بــه عهده
محکــوم علیــه مــی باشــد.محل امضــاء رئیــس و مهــر دادگاه محکــو ٌم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه-1:
ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ( مــاده  34قانــون اجــرای احــکام مدنــی ) -2ترتیبــی بــرای پرداخــت
محکــو ٌم بــه بدهــد -3 .مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــو ٌم بــه از آن میســر باشــد  .چنانچــه خود
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمت
همــه ی امــوال منقــول و غیــر منقــول  ،بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نزد
بانــک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و
کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه
دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه درخواســت محکــوم لــه بازداشــت مــی شــود (مــواد 8و3
قانــون نحــو اجــرای محکومیــت مالــی  -4 . )1394خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال بــه
منظــور فــرار از اجــرای حکــم حبــس تعزیــری درجــه هفــت را در پــی دارد(.مــاده  34قانــون اجــرای احــکام مدنــی
و مــاده  20ق.م.ا و مــاده  16قانئــن نحــو اجــرای محکومیــت مالــی  -5 ) 1394انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو
بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات
تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی شــود  ( .مــاده 21
قانــون نحــو اجــرای محکومیــت مالــی  -6 )1394چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائه شــود آزادی
محکــو ٌم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــو ٌم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــو ٌم علیــه
خواهــد بــود ( .تبصــره  1مــاده  3قانــون نحــو اجــرای محکومیــت مالــی  )1394م.الــف 407

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کرمان-محمد مهدی نژاد 2799

بدون اینکه از کنوانسیون خارج شویم ».جمالی هم به «ابتکار» گفت که
طبق صحبت های وزارت خارجه و بانک مرکزی ،در صورت اجرای پیش
شرط و حق تحفظی که ما برای خود در این کنوانسیون قائل شویم ،به
راحتی می توانیم از این تحفظ استفاده کنیم و حتی اگر خیلی تمایل
نداشتیم می توانیم از این کنوانسیون خارج شویم ».البته این عضو هیات
رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به نگرانی مخالفان الحاق
ایران به این کنوانسیون بین المللی اشاره کرد و گفت« :عالوه بر نگرانی
هایی که تاکنون گفته شده است ،این نگرانی برای مخالفان وجود دارد
که ورود به کنوانسیون ممکن است راحت تر از خروجش باشد و زمان
خروج فشارهای بیشتری را بر ما تحمیل کنند .آنها معتقدند ممکن است
تحفظ ها هم با اعتراض دهها کشور روبهرو شود و این تحفظ و پیش شرط
ها نتوانند عملیاتی شوند .بنابراین همه نگرانی ها درباره چگونگی تحفظ
است ».در ادامه شوشتری در توضیح این نکته که انطباق این موضوع
که فالن گروه نظامی تروریست است یا نیست ،مرجع تشخیص آن را با
شورای عالی امنیت ملی کشور دانست و گفت که مرجع انطباق تعریف ما
از تروریسم با تعریف سازمان ملل در این باره با شورای عالی امنیت ملی
است و بر اساس حق تحفظ ،ما می توانیم به تعریف این مرجع قانونی
استناد کنیم .نماینده مردم قوچان تاکید کرد« :یعنی اگر سازمان ملل

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

برابــر رأی شــماره  97/2/18 – 139760318018000662هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی فریــد الدیــن رضــا طهرانچــی فرزند حســین بــه کدملــی  0451086678صــادره از شــمیران
در ششــدانگ بــر یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت  244/78مترمربــع مجــزی از
پــالک  31/104فرعــی از  3اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  2390فرعــی در
نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی آقــای اســمعیل یگانگــی رودبــرده 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 مدت
دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/3/21 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/3/6 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ سید روشن آقازاده

2759

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

برابــر رأی شــماره  97/2/18 – 139760318018000665هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی هنگامــه مجیــدی فرزنــد غالمحســین بــه کدملــی  0452169917صــادره از شــمیران در
ششــدانگ بــر یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت  373مترمربــع مجــزی از پــالک
 31/104فرعــی از  3اصلــی واقــع در رودبــرده بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  2389فرعــی در نظــر
گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی آقــای علــی بابائــی رودبــرده 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 ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/3/21 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/3/6 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ سید روشن آقازاده

2760

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

برابــر رأی شــماره  139760318019007080ـ  1397/2/17هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای هرمــز خارابــی فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه  3صــادره از تالش ششــدانگ
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  395مترمربــع پــالک فرعــی  34از  76اصلــی مفــروز و مجــزی شــده
از پــالک  -واقــع در قریــه گیســوم بخــش  27گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای محــرم خارابــی 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 شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/3/20 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/3/6 :

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده

2761

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

برابــر رأی شــماره  139760318019007079ـ  1397/2/17هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای احمــد خارابــی دیگســرا فرزنــد صفــر بشــماره شناســنامه 34
صــادره از تالــش ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  1294مترمربــع پــالک فرعــی  35از
 76اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  -واقــع در قریــه گیســوم بخــش  27گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی آقــای محــرم خارابــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت
بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/3/20 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/3/6 :
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مفقودی
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ســند کمپانــی خــودروی ســواری اســپورتیج سیســتم کیــا رنــگ مشــکی مــدل  2013بــه شــماره انتظامــی 269
ب 82ایــران  36بــه شــماره موتــور  G4KDCH360976و بــه شــماره شاســی  KNAPB811BD7353550متعلــق
2772
بــه نیلوفــر عطــاران مشــهدی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گروهی را تروریسم بداند و شورای عالی امنیت ملی ما آن را تروریسم
نداند ،ما مصداقی را می پذیریم که شورای عالی امنیت ملی برای ما تعریف
کرده است».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به این
پرسش که آیا این امر از نظر حقوق بین المللی برای ما تبعاتی به همراه
خواهد داشت؟ گفت« :با همین  4بند موجود در اعالمیه تفسیلی دولت و
با توجه به اینکه با مرجع تعیین مصداق تروریسم الحاق شده ایم ،نپذیرفتن
این موضوع برای ما از نظر حقوق بین الملل هم بار حقوقی خاصی به
همراه نخواهد داشت ».او همچنین تصریح کرد« :درباره الحاق به چنین
کنوانسیون هایی اختالف نظراتی وجود دارد .باید بپذیریم که اگر می
خواهیم حضور فعال و اثرگذاری در عرصه بین الملل داشته باشیم ،نباید
از عرصه بین المللی خارج باشیم .بنابراین طبق قوانین مندرج در قانون
اساسی و حق تحفظ مشکلی برای ما ایجاد نخواهد شد».
بنابراین جلسه فوق در این خصوص بعدازظهر یکشنبه ( 6خرداد ماه) با
حضور کارشناسانی از وزارت امور خارجه ،وزارت اقتصاد و دارایی و بانک
مرکزی ادامه خواهد داشت و در صورت داشتن حدنصاب درباره آن رای
گیری خواهد شد .سپس به هیات رئیسه ارجاع شده و در صحن علنی مورد
بررسی و رای گذاشته خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت حســینعلی ســتوده فرزنــد محمــد دارای شناســنامه شــماره  16موالیــد صــادره
زابــل بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه  970104از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بــی بــی جــان میــر فرزنــد علــی بشناســنامه شــماره یــک
موالیــد صــادره زابــل در تاریــخ  1396/03/09در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  -1:متقاضــی بــا مشــخصات فــوق الذکــر (فرزنــد متوفیــه)  -2نظرعلــی ســتوده
فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه  906صــادره زابــل ( فرزنــد متوفیــه )  -3غالمرضــا ســتوده فرزنــد محمــد
بــه شــماره شناســنامه  20679صــادره زاهــدان ( فرزنــد متوفیــه ) -4زهــرا ســتوده فرزنــد محمــد بــه شــماره ملی
 5330151211صــادره زابــل ( فرزنــد متوفیــه ) -5فاطمــه ســتوده فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 21123
صــادره زاهــدان ( فرزنــد متوفیــه ) -6کبــری ســتوده فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه  753صــادره زاهــدان (
فرزنــد متوفیــه )اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی می گــردد تــا چنانچه
شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت
یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

حمیدرضا بندانی -قاضی شورای حل اختالف شماره  2زاهدان

2774

رونوشت آگهی حصر وراثت

خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت حســینعلی ســتوده فرزنــد محمــد دارای شناســنامه شــماره  16موالیــد
صــادره زابــل بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه  970105از ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد ســتوده فرزنــد دادی بشناســنامه شــماره 496
صــادره زابــل در تاریــخ  1373/01/03در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن
مرحــوم منحصــر اســت بــه  -1:متقاضــی بــا مشــخصات فــوق الذکــر (فرزنــد متوفــی)  -2نظرعلــی ســتوده فرزنــد
محمــد بــه شــماره شناســنامه  906صــادره زابــل ( فرزنــد متوفــی )  -3غالمرضــا ســتوده فرزنــد محمــد بــه
شــماره شناســنامه  20679صــادره زاهــدان ( فرزنــد متوفــی ) -4زهــرا ســتوده فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی
 5330151211صــادره زابــل ( فرزنــد متوفــی ) -5فاطمــه ســتوده فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 21123
صــادره زاهــدان ( فرزنــد متوفــی ) -6کبــری ســتوده فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه  753صــادره زاهــدان
( فرزنــد متوفــی ) -7علــی ســتوده فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه  130صــادره زاهــدان (فرزنــد متوفــی)
 -8بــی بــی جــان میــر فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه یــک موالیــد صــادره زابــل (همســر متوفــی) اینــک بــا
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی می گــردد تا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و
یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم
دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

حمیدرضا بندانی -قاضی شورای حل اختالف شماره  2زاهدان

2775

رونوشت آگهی حصر وراثت

خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت حمیــد رضــا شــیخ نــژاد فرزنــد عیســی دارای شناســنامه شــماره 754
صــادره از زاهــدان بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه  9709985500200060از ایــن
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عیســی شــیخ نــژاد
فرزنــد گل محمــد بشناســنامه  387صــادره از زابــل در تاریــخ  1376/05/15در اقامتــگاه دائمــی خــود
بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  -1:متقاضــی بــا مشــخصات فــوق
 :فرزنــد متوفــی -2صغــری خلیلــی فرزنــد علــی اصغــر بشناســنامه  1853صــادره از زابــل  :همســر متوفــی
 -3رضــا شــیخ نــژاد فرزنــد عیســی بشناســنامه  492صــادره از زاهــدان  :فرزنــد متوفــی  -4حســینعلی شــیخ
نــژاد فرزنــد عیســی بشناســنامه  27145صــادره از زاهــدان  :فرزنــد متوفــی -5محمدرضــا شــیخ نــژاد فرزنــد
عیســی بشناســنامه /4م صــادره از زابــل  :فرزنــد متوفــی -6عباســعلی شــیخ نــژاد فرزنــد عیســی بشناســنامه
 1303صــادره از زاهــدان  :فرزنــد متوفــی  -7مریــم شــیخ نــژاد فرزنــد عیســی بشناســنامه  117صــادره از
خــاش  :فرزنــد متوفــی  -8فاطمــه نســاء شــیخ نــژاد فرزنــد عیســی بشناســنامه  1صــادره از زابــل  :فرزنــد
متوفــی والغیر.اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا
چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی
ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

حمیدرضا بندانی -قاضی شورای حل اختالف شماره یک زاهدان

2776

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای داوود صنوبــری وکالتــا از طــرف بــرات صنوبــری (مالــک) باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه
امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر اســناد رســمی شــماره  43زاهــدان رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت
 3/613384ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکبــاب منــزل پــالک  – 9796اصلــی واقــع در بخــش یــک بلوچســتان
شــهر زاهــدان خیابــان آریانــا (ســابق) ذیــل ثبــت  13438صفحــه  79دفتــر  70بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده
کــه درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده لــذا مراتــب باســتناد مــاده  120آئیــن نامــه ثبــت در یک
نوبــت آگهــی میشــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیت
مذکــور نــزد خــود میباشــد 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 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 بموجــب نامــه شــماره  1396/10/27 – 1396029000551467شــعبه
ویــژه نیابــت دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان زاهــدان بازداشــت مــی باشــد.
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مشــخصات محکــوم لــه ســید مرتضــی حســینی فرزنــد ســید جــواد نشــانی اســتان اصفهــان شهرســتان کاشــان
شهرکاشــان شــهرک ناجــی ابــاد فــاز 2نرگــس 2کوچــه شــهید علیرضــا کریمــی پــالک 46مشــخصات محکــوم
علیــه -1الیــاس شــادمهر فرزنــد محمــد نشــانی چهارمحــال وبختیــاری لــردگان خانمیــرزا جوانمــردی  -2صدیقه
برندگــی نــام پدرعبدالــه نشــانی مجهــول المــکان محکــوم بــه  :بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه
شــماره وشــماره دادنامــه مربوطــه 970997385810005محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه حضوردردفاتــر اســناد
رســمی وانتقــال رســمی خــودرو 69ج421ایــران 67حکــم غیابــی اســت محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریــخ
ابــالغ اجرائیــه پــس ازابــالغ اجرائیــه ظــرف ده روزمفــاد انرابموقــع اجــرا بگذاردمــاده  34قانــون احــکام مدنــی369
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