یکشنبه
 6خرداد1397
شماره3999

آگهی

مدرک فارغ التحصیلی محمدعلی شفیعی اردکانی فرزند عبداهلل به شماره
ملی  2280672871صادره از شیراز در رشته مهندسی نفت مخازن صادره از
واحد دانشگاهی مرودشت به شماره  2292475مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت
ارسال نماید.
نوبت سوم
سند و برگ سبز موتور سیکلت  cd125اسمیگ رنگ مشکی مدل 1390
به شماره پالک  571/21557به شماره موتور *A1048152*125-N2W
به شماره تنه  N2W125G9004922به نام مسلم بنو مفقود وفاقد اعتبار
میباشد.
مزایده نوبت دوم
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرایی کالسه 950009شعبه اجرای احکام
حقوقی دادگاه عمومی بخش مارگون آقای خدایار یزدان صفت مهر محکوم
به پرداخت مبلغ سه عدد سکه کامل بهار آزادی وتعداد 21عدد ربع سکه
ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له خانم عافیت پرحازه دولت گردیده
ودر همین راستا آقای حامد یزدان صفت ملکی به مشخصات شماره ثبت
 1215وشماره فرعی  675اصلی  296به آدرس مارگون به عنوان مال معرفی
شده است که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  150.000.000ریال
به عنوان قیمت پایه ارزیابی شده است وملک موضوع مزایده در تاریخ
 1397/3/20ساعت10صبح به فروش میرسد لذا بدینوسیله مراتب جهت
اطالع عموم وشرکت متقاضیان در مزایده آگهی می گردد.ضمنا متقاضیان پنج
روز قبل از تاریخ ذکر شده میتوانند به آدرس مارگون،خیابان رضوان،باالتر از
دبیرستان کاردانش مراجعه واز ملک مذکور بازدید نمایند.
بهنام بسطام فر
دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش مارگون
خواهان رونوشت حصر وراثت مسلم بهنام نیا فرزند ولی به شرح داد
خواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  ۹۷۰۹۹۸۷۴۶۸۱۰۰۰۳۶از این دادگاه
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
ولی بهنام نیا در اقامتگاه دائمی خود در تاریخ  ۹۷.۱.۱۸بدرود حیات گفته
و ورثه حین الفوت ان شادروان منحصر است به  ۱.مسلم بهنام نیا با کد ملی
 ۴۲۳۲۲۳۲۴۸۶نسبت با متوفی فرزند  .۲نادر بهنام نیا با کد ملی ۴۲۳۰۱۰۰۹۸۱
نسبت با متوفی فرزند  .۳حمید بهنام نیا با کد ملی  ۴۲۳۱۸۷۸۵۲۸نسبت با
متوفی فرزند  .۴کوثر بهنام نیا با کد ملی  ۴۲۳۰۸۵۵۵۳۲نسبت با متوفی
فرزند  .۵.پروانه بهنام نیا با کد ملی  ۴۲۳۰۱۰۰۹۹۱نسبت با متوفی فرزند .۶.
اذر بهنام نیا با کد ملی  ۴۲۳۰۱۳۳۱۲۱نسبت با متوفی فرزند  .۷.حمیده بهنام
نیا با کد ملی  ۴۲۲۰۰۸۶۲۴۲نسبت با متوفی فرزند  .۸.فاطمه بهنام نیا با کد
ملی  ۴۲۲۰۴۳۲۰۱۹نسبت با متوفی فرزند  .۹.ناز خانم صباحیان راد با کد ملی
 ۴۲۳۱۵۳۶۶۸۶نسبت با متوفی همسر  .اینک با انجام تشریفات مقدماتی در
خواست مذبور یک نوبت اگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا
وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یک
د.
ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش 
متصدی امور دفتری شعبه اول شورای حل اختالف مارگون زهره حکیم
کارت خودروی سواری پراید  ۱۳۱SEمدل  ۱۳۹۵به رنگ سفید روغتی به شماره
موتور  M135684164به شماره شاسی  NAS411100G3601762به شماره پالک
 ۴۹ج  ۱۵۶ایران  ۴۹به نام سجاد پریدار مفقود وفاقد اعتبار می باشد .
جواز حمل و دفترچه مهمات اسلحه گلوله زنی برنو به کالیبر  ۷.۹۲نمونه
 ۱۳۰۹ساخت کارخانه اسلحه سازی برنو به شماره سالح  ۴۷۲۸به نام وارث
سلیمانی به شماره ملی  ۲۳۹۱۸۵۹۲۴۴مفقود و فاقد اعتبار می باشد .

برگ اجرائیه پرونده 443/96

مشــخصات محکــوم لــه :مجتبــی عســگری گهروئــی نــام پــدر بهــزاد نشــانی محــل اقامــت :گهــرو خ ولیعصرکوچه
شــهید قاســم رئیســی مشــخصات محکــوم علیــه-1 :باقراحمــدی فرزنــد درویشــعلی-2احمد علــی نقــی
پــور فرزنــد حســین نشــانی محــل اقامــت هــردو مجهــول المــکان محکــوم بــه بموجــب دادنامــه شــماره
9609973899000514مــورخ  96/12/23شــورای حــل اختــاف شلمزارشــعبه دهــم خوانــده ردیــف مقوم اســت
بــه حضــور دریکــی از دفاتــر اسنادرســمی وانتقــال ســند یــک دســتگاه پرایــد بــه شــماره انتظامــی 885ب35ایران
65درحــق خواهــان بــه عــاوه نیــم عشــر دولتــی محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریــخ ابــاغ اجرائیــه پــس ازاباغ
اجرائیــه ظــرف ده روز مفــاد انــرا بموقــع اجــرا بگــذارد367

شورای حل اختالف شعبه 10شهرشلمزار

2779

متن اگهی

اگهــی ابــاغ وقــت رســیدگی ودادخواســت وضمائــم بــه اقــای خانــم مرتضــی شــهامت فرزنــد محمــد
رضــا خواهــان اقــای مرتضــی رضائــی بــه وکالــت ازموسســه ثامــن االئمــه دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده
اقــای مرتضــی شــهامت بــه خواســته مطالبــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه شــماره پرونــده کاســه
9709983845300083شــورای حــل اختــاف شــماره 13شهرســتان شــهرکرد ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ
1397/4/13ســاعت 15:00تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون اییــن دادرســی
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده ودرخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت دریکــی ازجرایــد
کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد تاخوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه
و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت
رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد368

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره  13شهرستان شهرکرد 2780

برگ اجرائیه پرونده863-96

مشــخصات محکــوم لــه حشــمت الــه الیقــی قلعــه ســوخته نــام پــدر امیرطــا بــا وکالــت مهــرداد جلیــل نشــانی
محــل اقامــت لــردگان فــارد میانکــوه مشــخصات محکــوم علیــه حاتــم الیقــی فرزنــد امرالــه نشــانی مجهــول
المــکان محکــوم بــه بموجــب دادنامــه شــماره 9609973852200889مورخ96/12/8شــورای حل اختاف شــعبه
دوم حقوقــی قطعیــت حاصــل کــرده اســت محکــوم علیــه محکــوم گردیــد بــه پرداخــت مبلــغ یکصدوشــش
میلیــون وچهارصدهزارریــال بابــت اصــل خواســته ونیزهزینــه تاخیرتادیــه اززماندادخواســت 96/11/3ونیزهزینــه
دادرســی بــه مبلــغ 2/405/000ریــل وحــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه ونیــم عشــر هزینــه دولتــی درحــق
صنــدوق دولــت محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریــخ ابــاغ اجرائیــه پــس ازابــاغ اجرائیــه ظــرف ده روزمفــاد
انرابموقــع اجــرا بگذاردمــاده  34قانــون احــکام مدنــی370

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه دوم لردگان

2782

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول

درخصــوص پرونــده هــای اجرائــی کاســه  940099مطروحــه در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی تالــش موضوع
فــروش ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  452مترمربــع متعلــق بــه محمــود غفــاری نــاو واقــع در
تالــش روســتا اولــه کــری از توابــع بخــش اســالم جنــب کشــتارگاه بــن بســت گلســتان بــا حــدودات اربعــه:
شــماال :بــه خانــه و محوطــه رحمــت غفــاری – شــرقا :بــه ملــک و بــاغ کیــوی احمــد غفــاری – جنوبا بــه خانه
و محوطــه جنیــد غفــاری غربــا بــه کوچــه بــن بســت ملــک مــورد مزایــده فاقــد پــاک ثبتــی مــی باشــد و
از نظــر موقعیــت اســتقراری و مســاحت منطبــق بــا طبیعــت مــی باشــد در داخــل عرصــه یــک بــاب واحــد
مســکونی ویایــی یــک طبقــه دوبلکــس کرســی بلنــد بــا پارکینــگ تعبیــه شــده و پــی ریــزی و بــا کرســی
بلــوک ســیمانی دیوارهــا آجــری ســقف و ســربندی بــا پوشــش آهنــی و حلــب بــه مســاحت تقریبــی 125
مترمربــع در حــال احــداث بــوده کــه در مرحلــه نــازک کاری مــی باشــد عــاوه بــر آن یــک واحــد اصطبــل
دام بــه مســاحت  15متــر بــا دیــوار بلوکــی و ســقف بــا پوشــش حلــب نیــز در عرصــه اســتقرار دارد ایــن
قطعــه زمیــن در زمــان بازدیــد محصــور بــوده و در محــدوده بافــت مســکونی روســتا اســتقرار دارد  .ششــدانگ
عرصــه در وضعیــت حاضــر بطــور متوســط هــر مترمربــع بــه مبلــغ  700/000ریــال و قیمــت کل عرصــه
مرقــوم بــه مســاحت  452مترمربــع بــه مبلــغ  316/400/000ریــال ارزش واحــد مســکونی در حــال احــداث
بــه مســاحت  125مترمربــع از قــرار هرمترمربــع  3/500/000ریــال و جمعــا بــه مبلــغ  437/500/000ریــال
 .ارزش اعیانــی اصطبــل دام بــه مســاحت  15مترمربــع از قــرار هــر مترمربــع  1/800/000ریــال و مجموعــا
بــه مبلــغ  27/000/000ریــال  .النهایــه ارزش کل ملــک توقیفــی بــا عنایــت بــه معاینــه محــل وبررســی
هــای مدانــی الزم و صرنظــر از ملــی یــا مســتثنیات بــودن عرصــه موصــوف بــا بهــره گیــری از عوامــل متلــف
تاثیرگــذار و در تعییــن قیمــت عادالنــه و روز آمــد از قبیــل فاصلــه از مرکــز شــهر و رســتا اســتقرار جغرافیایــی
ملــک دسترســی بــه امکانــات و خدمــات زیربنایــی مســاحت و نوعیت عرصــه موقعیــت مکانــی و جغرافیایی و
بافــت منطقــه مجموعــا بــه مبلــغ  780/900/000ریــال معــادل هفتــاد و هشــت میلیــون و نــود هــزار تومــان
توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــرآورد و ارزیابــی گردیــده اســت لــذا ملــک موصــوف مــورخ 97/3/28
ســاعت  11صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان تالــش بــه
فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــروع شــده و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت
پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد و ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده
دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک مــاه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد درغیــر ایــن
صــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مزایــده تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل می
تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد
مزایــده داده شــود ( ضمنــا فــروش ملــک بــا وضعیــت موجــود مــی باشــد)

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش
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«آگهی ابالغ مفاداجرائیه به خوانده مجهول المکان»

شــماره اجرائیه9710427714300033:شــماره بایگانــی 950845:تاریــخ 1397/02/22:بموچــب دادنامــه غیابــی
شــماره 9609977714301170محکــوم علیــه (ســهراب طالبــی درویــش بقــال فرزندحیدر)محکــوم اســت بــه
پرداخــت مبلــغ پانصدوپنــج میلیــون ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته وخســارت تاخیرتادیــه ازتاریــخ شــهریور ماه
1395لغایــت زمــان اجــرای حکــم ومبلــغ نهصدوشــصت هزارریــال بــه عنــوان هزینــه دادرســی واریــزی وحــق
الوکالــه وکیــل برابرتعرفــه درحــق محکــوم لــه (باقرافتخارفرزندمنصــور باوکالــت محمدرضــا محمــدی )میباشــد
واحداجــرای احــکام حقوقــی میبایســت درزمــان اجــرای حکــم نظــر بــه اســتفاده قبلــی خواهــان ازمزایــای اعســار
نســبت بــه محاســبه ودریافــت مابــه التفــاوت هزینــه دادرســی اقــدام نماینــد مضافــا مکلــف بــه محاســبه ودریافت
نیــم عشــر دولتــی ازمحکــوم علیــه بــوده ســپس هــردوآن رابــه صنــدوق دولــت واریزنمایــد م الــف 264

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دشتستان  -مهردادرزمی

2800

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده3قانون
وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره96/09/11-139660319014005757هیات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه خرمــی فرزنــد کرامــت بشــماره شناســنامه16صادره از جیرفــت درششــدانگ یــک
بــاب خانــه بــه مســاحت319مترمربع پالک414فرعــی از -48اصلــی مفــروز ومجــزی شــده ازپالک1فرعــی از-48
اصلــی قطعــه یــک واقــع در اراضــی عبــاس آبــاد عنبرآبــاد بخش45کرمــان خریــداری ازمالــک رســمی آقایــان فریبرز-
فرامــرز و فریبــا همگــی امیــری محــرز گردیــده اســت.لذابه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه15روز
آگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذرســید ،ظرف
مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــودرا بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد .م/الــف87:
تاریخ انتشارنوبت اول 97/02/23:تاریخ انتشارنوبت دوم97/03/06:

رئیس ثبت اسنادوامالک -جواد فاریابی.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده3قانون
وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره96/10/07-139660319014006382هیات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقای مســعود هاشــمی فرزنــد مجتبــی بشــماره شناســنامه210صادره از جیرفت درششـدانگ
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت397مترمربع پالک-فرعــی از -579اصلــی مفــروز ومجــزی شــده ازپالک31فرعــی
از -579اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی رهجــرد جیرفــت بخش45کرمــان خریـداری ازمالک رســمی آقای مجتبی
هاشــمی محــرز گردیــده اســت.لذابه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه15روز آگهــی مــی شــود
درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتـراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذرســید ،ظرف مــدت یک ماه
ازتاریــخ تســلیم اعتـراض ،دادخواســت خــودرا بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت درصــورت انقضای
مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتـراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد .م/الــف89:
تاریخ انتشارنوبت اول 97/02/23:تاریخ انتشارنوبت دوم97/03/06:

رئیس ثبت اسنادوامالک -جواد فاریابی.
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مفقودی

ســند مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد مــدل  1384بــه رنــگ نقــره ای متالیک بــه شــماره موتــور  01295624و
بــه شــماره شاســی  S1412284650471و بــه شــماره انتظامــی 917س 33ایــران  56متعلــق بــه عبدالــه کاوســی
2764
قوســجین مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه ســبز ال ایکــس  7مــدل  1396بــه شــماره انتظامــی  376ل  22ایــران  46و شــماره موتــور
 124K1004268و بــه شــماره شاســی  NAAC91CEHF122240متعلــق بــه میثــم خاکســار نجفــی مفقــود
2765
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

ســند کمپانــی ،شناســنامه مالکیــت و کارت خــودروی کامیونــت زبالــه کــش سیســتم هیونــدای تیــپ کــروس
دی  4آئــی مــدل  1390بــه رنــگ ســفید روغنــی ظرفیــت  5/5تــن بــه شــماره انتظامــی  284ع  42ایــران 46
و بــه شــماره موتــور  D4DBB474976و بــه شــماره شاســی  NAB37911790016885متعلــق بــه شــرکت
تعاونــی مصــرف کارکنــان شــهرداری هــای اســتان گیــالن مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد2766 .

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد جــی تــی ایکــس آی بــه رنــگ ســفید – شــیری روغنــی مــدل 1383
بــه شــماره انتظامــی  333ب  11ایــران  46به شــماره موتــور  00634398و به شــماره شاســی S1412282179100
2768
متعلــق بــه ســیدعلی مرتضــوی قصابســرائی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه  ،ســند کارخانــه و کارت خــودرو ســواری ام وی ام x 33بــه شــماره انتظامــی  432س  – 48ایــران 85
بــه شــماره موتــور  IRWZ951V2L8036247بــه شــماره شاســی F 035924مــدل  1395بــه رنــگ ســفید بــه
2778
نــام خانــم مهســا خــاوری زاده مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

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

برابــر رای شــماره  139760318022000758مــورخ  1397/3/15هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم مرجــان خانعلــی زاده پلنگ ســرائی فرزند ســعدی بشــماره شناســنامه
 9صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  500مترمربــع مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری
بــه مســاحت  26مترمربــع پــاک  414فرعــی از  33اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  7فرعــی از  33اصلــی
واقــع در قریــه توســعه ســرا بخــش  26گیــان خریــداری از مالــک رســمی اقایــان پرویــز و علــی جملگــی شــهرت
وزیــری 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 ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ
رســید  ،ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد .
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/3/21 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/3/6 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر
در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت  ،لــذا مشــخصات متقاضیــان
وامــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی مــی شــود در صورتی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت آگهــی
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .ردیــف  -1آقــای داریــوش میرزائــی
مینــا آبــاد فرزنــد رضــا شــماره شناســنامه  118572صــادره از اردبیــل بــه شــماره ملــی  1461183510در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت  309/67مترمربــع پــاک  3082فرعــی از
 -2اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  345و  346فرعــی از  2اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش  32گیــان خریــداری
از مالــک رســمی غــام شــیبانی .ردیــف  -2آقــای ابراهیــم علیــزاده فرزنــد ادشــیرین شــماره شناســنامه  1624صــادره از
آســتارا بــه شــماره ملــی  2619922941در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کاربــری مســکونی بــه مســاحت  14/94مترمربع
پــاک  1154فرعــی از  -11اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  419فرعــی از  11اصلــی واقــع در قریــه باغچــه ســرا بخــش
 32گیــان خریــداری از مالــک رســمی محمــد ربانــی خانقــاه  .ردیــف  -3آقــای شــهروز عشــایر فرزنــد نــوروز شــماره
شناســنامه  64صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619837103در  93/5شــعیر مشــاع از  96شــعیر ششــدانگ یــک
قطعــه بــاغ کاربــری مختلــط مســکونی و بــاغ بــه مســاحت  1884/87مترمربــع پــاک  1339فرعــی از  -12اصلــی واقــع
در قلعــه بخــش  32گیــان خریــداری از مالــک رســمی صفــر عشــایر .ردیــف  -4آقــای ســیده طاهــره شــفیع پورکوملــه
فرزنــد ســیدحمزه شــماره شناســنامه  31صــادره از کوملــه بــه شــماره ملــی  2709729334در ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه بــه مســاحت  510مترمربــع پــاک  81فرعــی از  -13اصلــی واقــع در قریــه بــی بــی یانلــو
بخــش  32گیــان خریــداری از مالــک رســمی رســول هاشــملی ردیــف  -5آقــای محمــد منــاف زاده فرزنــد یعقــوب الدین
شــماره شناســنامه  2855صــادره از اردبیــل بــه شــماره ملــی  6038468552در ششــدانگ یــک قطعــه زمین بــاغ ( صیفی
کار) کاربــری باغــات بــه مســاحت  1252/40مترمربــع پــاک  163فرعــی از  -21اصلــی واقــع در قریــه مشــند بخــش 32
گیــان خریــداری از مالــک رســمی حســین قیامــی ردیــف  -6آقــای مرتضــی دیــدار فرزنــد ســلطانعلی شــماره شناســنامه
 83صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619354773در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه و محوطــه
کاربــری مســکونی بــه مســاحت  1194/81مترمربــع پــاک  211فرعــی از  -23اصلــی واقــع در قریــه ســیج بخــش 32
گیــان خریــداری از مالــک رســمی ســلطانعلی دیــدار ردیــف  -7آقــای پرویــز رازپــوش فرزنــد محمدآقا شــماره شناســنامه
 83صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  261796271در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری مزروعــی بــه
مســاحت  14273مترمربــع پــاک  49فرعــی از  -25اصلــی واقــع در قریــه آق مســجد بخــش  32گیــان خریــداری از
مالــک رســمی محمــد رازپــوش ردیــف  -8آقــای شــهرزاد پوراحمــدی کلنگســتانی فرزنــد احمدعلــی شــماره شناســنامه
 390صــادره از ماســال بــه شــماره ملــی  5169417594در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری مزروعــی بــه
مســاحت  14550مترمربــع پــاک  318فرعــی از  -29اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیــر ونــه بیــن بخــش  32گیــان
خریــداری از مالــک رســمی گنجعلــی اندرونــی .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ انتشارنوبت دوم 97/3/21 :
تاریخ انتشار نوبت اول 97/3/6 :
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آگهی موضوع ماده 3قانون 13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی

آرای صــادره هایــت حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خــرم آبــاد بشــرح ذیل:
پرونــده کاســه 927/96و رای شــماره11857مورخه  96/12/8بــه تقاضــای علــی ناصریــان فرزنــد محمدنســبت بــه ســه
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت51متر مربــع مجــزی شــده از پــاک -5/1/879اصلــی واقــع در بخش4
شهرســتان خــرم ابــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه (رســمی)ورثه جــال مهــدی زاده  2پرونــده کاســه 927/96و
رای شــماره11956مورخه  96/12/10بــه تقاضــای زهــرا خلیلــی فرزنــد علــی محمــد نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت51متر مربــع مجــزی شــده از پــاک -5/1/879اصلــی واقــع در بخــش 4شهرســتان
خــرم ابــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه (رســمی)ورثه جــال مهــدی زاده رســیدگی و تائیــد و انشــاء گردیــد مراتــب
در اجــرای مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهت
اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیــر االنتشــار و محلــی اگهــی انتشــار و عــاوه بــرآن در روســتاها
الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ
الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خــرم ابــاد تســلیم دارنــد و برابر
مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه
مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی موکــول
بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارئــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضای
مــدت مذکــور و یــا عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهد
شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود  .م الــف 4154966
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/3/6 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/3/21
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نوبت اول

اداره کل کمیته امداد امام ( ره ) استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد بطور همزمان
دو مناقصه عمومی مدیریت و نظارت بر عملکرد نیروهای خدماتی (شامل :آبدارچی ،
سرایدارنگهبان  ،نظافت چی و  ) ....و همچنین امور خودرویی (حمل و نقل ) را از طریق
درگاه اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) برگزار نماید  .لذا کلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی
پاکت ها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس  www. setadiran.irصورت می پذیرد .
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از ساعت  7صبح روز  97/03/07لغایت ساعت 15
روز 97/03/09
مهلت ارسال اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت  :از ساعت  15روز  97/03/09لغایت ساعت  15روز
97/03/21
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10صبح روز 97/03/23
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه
و ارائه پاکت الف :
به آدرس  :یاسوج – میدان امام حسین ( ع ) – خیابان شهید دستجردی – اداره کل کمیته
امداد امام خمینی استان – طبقه  2واحد تدارکات
اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان کهگیلویه و بویراحمد

