آگهی مزایده
511/10رونوشت آگهي حصر وراثت
511/8هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
مفقودی
کالسه  0100188در خصوص کالسه  0100188اجرای احکام مدنی حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا در خصوص حکم به فروش
نظربه اینکه آقاي میثم اصالحی داراي شناســنامه شــماره 0731736869به شرح دادخواست به
فاقد سند رسمی()2/31
 HEMAYATONLINE.IRکارت سواری پراید مدل  1386به رنگ نقره ای متالیک به شماره پالک
برگ سبز و
مال مشاع ( یک قطعه زمین محصور به مساحت  550مترمربع با کسر حریم شوارع و نهر مجاور با کاربری مسکونی ) واقع در روستای پایین
کالســه  2/0100154از این شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
بلگور – خیابان الله – حدشمالی کوچه بن بست بیتا پالک  36ملک مورد نظر پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری اینک از
داخلی S1412286096876
شماره شاسی
 518ب  -49ایران  94و شماره موتور  1956973و
ورزش
1401
اردیبهشت
24
شنبه
شــادروان براتعلی اصالحی به شناسنامه  737در تاریخ  1390/6/29در اقامتگاه دائمي خود بدرود
طریق مزایده بفروش می رسد .مشخصات ملک :ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت حدود  550مترمربع فاقد سابقه ثبتی (با کسر
و ساختمانهای فاقد سند رسمی  -1برابر رای شماره  140160306005000788هیات اول
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
شــوارع و نهر مجاور با کاربری مســکونی که در عرصه ملک مذکور باب منزل مسکونی ویالیی دو خوابه با سالن پذیرایی داخل و ایوان
ش.م شوال حریم
1443
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به -1 :غالمعلی اصالحی فرزند براتعلی 12
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
-12/705
بیرونی – ســقف حلبی بر روی ســازه چوبی سبک – با درب و پنجره چوبی – سرویس بهداشتی بیرونی واقع در حد شمال شرقی  -دارای
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشــابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ســیمین
براتعلی می 2022
 0731709225ت.ت  1353/1/1صــادره از تربت جام فرزند متوفی  -2زهرا اصالحی فرزند 14
امتیازات آب ،برق و گاز و در حد غرب و شــمال و جنوب محصور با دیوار بلوک ســیمانی و در حد شرق محصور با پرچین و سیم توری – با
مفقودی
ش.م  0731713028ت.ت  1354/12/8صادره از تربت جام فرزند متوفی  -3مسلم اصالحی فرزند
تعدادی معدود از اشــجار مرکبات و ازگیل دســت کاشــت – با درب فلزی ماشین رو در حد جنوبی می باشد .حدود اربعه ملک موصوف به
مغرب|نیشابور
اذانصادره از
حسن بشماره شناســنامه 1400
ســجادیان
طلوع آفتاب فردا| 05:59
20:22در یک باب ساختمان بهاذان صبح فردا| 04:21
فرزند13:01
ظهر |
اذان
5311
شماره
برگ سبز وانت سایپا  151به رنگ سفید روغنی مدل  1395به شماره پالک  342د -32
شرح زیر است -1 :شمال همجوار با نهر عمومی و ورای آن دیوار بلوک سیمانی متعلق به ملک رحیم جا – شرق همجوار با خانه و محوطه و
براتعلــی ش.م  0731726715ت.ت  1357/11/22صــادره از تربت جــام فرزند متوفی  -4مهدی
مســاحت  149/38متــر مربع پالک  974فرعی از  231اصلی واقــع در اراضی مرتضی آباد
دژند – جنوب همجوار با دکان انوش دژند و کوچه بن بست بیتا – غرب همجوار با راه عمومی و حریم ان .ارزش
باغ سبزی کاری آقای انوش
اصالحی فرزند براتعلی ش.م  0730086151ت.ت  1349/4/1صادره از تربت جام فرزند متوفی -5
HEMAYATONLINE.IR
ایران  75و شماره موتور  M135662603و شماره شاسی NAS451100G4953323
بخش  2نیشــابور خریداری از مالک رســمی آقای حسن سجادیان محرز گردیده است -2 .
ششــدانگ عرصه و اعیان ملک مذکور با در نظر گرفتن جمیع جهات به مبلغ نه میلیارد ریال (نهصد میلیون تومان) ارزیابی گردیده اســت.
معصومه اصالحی فرزند براتعلی ش.م  0730086161ت.ت  1350/10/1صادره از تربت جام فرزند
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
برابر رای شماره  140160306005000797هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ملک مذکور از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان در تاریخ  1401/03/11از ساعت 9الی  10در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری
متوفــی  -6میثم اصالحی فرزند براتعلی ش.م  0731736869ت.ت  1359/6/1صادره از تربت جام
صومعه ســرا بفروش می رســد طالبین میتوانند در مدت  5روز قبل از برگزاری مزایده در محل از آن پالک دیدن نماید .در روز برگزاری
12/713
سازمان آگهیها66729465 -7 :
نیشابور امید نشر و چاپ ایرانیان
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک چاپ:

دیدار استقالل  -فوالد
بدون تماشاگر شد

آگهی درخواست حصر وراثت با اعالم رسمی باشگاه فوالد
مزایده هر کس از قیمت پایه باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید اموال به وی فروخته خواهد شــد ضمنا خریدار باید فی المجلس  10درصد
فرزند متوفی  -7شهر بانو اصالحی فرزند براتعلی ش.م  0731861035ت.ت  1343/10/2صادره از
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم بکائیان فرزند محســن بشــماره شناسنامه
قیمت پیشنهادی را از طریق دستگاه کارت خوان مستقر در شعبه پرداخت نماید و همچنین برنده مزایده مابقی مبلغ را باید حداکثر ظرف
66739160
 -866644301-5کبری اصالحی فرزند براتعلی ش.م نمابر:
توزیع :اندیشه
صاحب امتیاز  :مرکز رسانه قوه قضاییه
1322/12/1
 0730177254ت.ت
برترجام فرزند متوفی
تربــت
های
دیــدار تی
خوزســتان،
م نموده
وراثت
صدورگواهی انحصار
خانم معصومه گرگ فرزند گل جان بشــرح درخواستی که بکالسه-46این شــورا ثبت گردیده درخواست
 518صادره از نیشابور در یک باب ساختمان به مساحت  100/10متر مربع پالک  230اصلی
مدت یک ماه پرداخت نماید در غیر این صورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه های اجرایی به عهده خریداری می باشد.
واعالم داشته که حسن افخمی نیا فرزند محمد بشماره شناسنامه2269826256صادره ازعلی آباد در تاریخ  1401/1/5دراقامتگاه دائمی خود
استناد
به
را
مزبور
درخواســت
مقدماتي
تشــریفات
انجام
با
اینک
.
متوفی
فرزند
جام
تربت
از
صادره
چهارراه
کندو 66729461-4
تلفن:
برومند
الدین
حسام
مسئول :
واقع درمدیر
دادورز اجرای احکام حقوق دادگستری شهرستان صومعه سرا -قمری
آدرس :خیابان جمهوری اسالمی ،بین پل حافظ وح 166
بدون
فوالد
و
استقالل
فوتبال
علی
صفر
آقای
رسمی
مالک
از
خریداری
نیشابور
بخش 2
کاظمی
اراضی حاج
شهرســتان فاضل آبادفوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز /عبارتســت از-1افشین افخمی نیا ف حسن ش م3661236458ت
وصیتنامه از
استانبول ،دارد و
 362ق امور حســبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکســي اعتراضــي
ماده
ورزشی
سعد ،شماره 10
کوچهیامسعود
66729494
محرز گردیده اســت  -3 .برابر رای شــماره  140160306005001068هیات اول نمابر:
موضوع
ی حسن ش
نیا ف
ت1385/3/9فرزندمتوفی-2مریم افخمی نیا ف حســن ش م2260461670ت ت
آگهی مفقودی مدارک خودرو
شــود.
افخمی م
1387/6/3فرزندمتوفی-3ریحانهبرگزار
تماشــاگر
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م2260667465ت ت1394/ 10/25فرزندمتوفی-4معصومه گرگ ف گل جان ش م3674006294ت ت1363/6/5همسرمتوفی-5فاطمه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد
برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو ســواری پیکان تیپ  1600مــدل  1381به رنگ
قاضی شورا -شعبه دو شوراي حل اختالف شهرستان تربت جام
اســتقالل
مقدماتیفوتبال
هــای
گرگ ف غالم ش م3672193501ت ت 1329/7/5مادرمتوفی والغیراینک شورا پس ازانجام تیم
درخواست مزبوررا یکنوبت
تشریفات
ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه بهادر فرزند
آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم
به
80520901
شاسی
شــماره
و
91128017988
موتور
شماره
به
روغنی
ســفید
وراثت
حصر
آگهي
511/11رونوشت
تهران و فوالد خوزســتان از
عبدالوهاب بشــماره شناسنامه  41115صادره از نیشابور در یک باب ساختمان به مساحت
نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
شــماره انتظامی ایران 184 -38م  59متعلق به آقای علی فرجی پور مفقود گردیده و
نظربه اینکه آقاي حســین سرخســی خیرآبادی داراي شناسنامه شــماره  0730964396به شرح
کماالنبه
اختالفدر اهواز
حلشنبه
۱۹:۴۵
ساعت
شورای
-279رئیس شعبه اول
جهان اصلی واقع در اراضی نجف آباد بخش  2نیشابور
ورزش از 232
 113/16متر مربع پالک  112فرعی
دادخواست به کالسه  3/0100095از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح
از درجه اعتبار ساقط میگردد.
باشگاهوراثت
درخواست حصر
خریداری از مالک رســمی خانم اشــرف امیریانی محرز گردیده است  -4 .برابر رای شماره
فوالد دیروز با انتشار بیانیهای نوشت:
آگهیمیروند.
مصاف هم
1399/2/6
تاریخ
در
0730941418
شناسنامه
به
خیرآبادی
سرخسی
محمد
شیر
شادروان
که
داده
18
ساوجبالغ
آقای یحیی نصرتی فرزند حســن بشــرح درخواستی که بکالسه-32این شــورا ثبت گردیده درخواســت صدورگواهی انحصاروراثت نموده
 140160306005001646هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به -1 :حسین
دوستان
خوزستان و
هواداران فوالد
وسیله به اطالع
واعالم داشــته که حسن نصرتی فرزند «بدین
فوتبال دائمی خود
نامعلوم دراقامتگاه
ازشــاهرود درتاریخ
شناسنامه4590301652صادره
محمدیاربشماره
مفقودی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات
شهرســتان فاضل آباد فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز /عبارتست از-1محمدرضا نصرتی ف حسن ش م4590301881ت
جام
تربت
از
صادره
1357/1/1
ت.ت
0730964396
ملی
کد
محمد
شیر
فرزند
خیرآبادی
سرخسی
مورخ
میرساند؛ با توجه به اعالم مسئوالن ذیربط ،دیدار روز شنبه
برگ سبز خودروسواری پیکان 1600مدل  1383به رنگ سفید روغنی به شماره موتور
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید شــجاعیان فرزند محمد اسمعیل بشماره شناسنامه
ت1334/6/1فرزندمتوفی-2طیبــه نصرتــی ف حســن ش م4590301891ت ت1337/5/10فرزندمتوفی-3یحیی نصرتی ف حســن ش
خیرآباد فرزند متوفی  -2اســحق سرخسی خیرآبادی فرزند شــیر محمد کد ملی 0730972038
هفته مینماید
یکنوبت آگهی
استقاللمزبوررا
مقدماتی درخواست
اردیبهشتشورا پس
فرزندمتوفی والغیراینک
بیست
تهران در
تشریفاتمقابل
ازانجامفوالد
 ۱۴۰۱تیم
م4591651061ت ت۲۴ 1339/3/20
میانساختمان به مساحت  624متر مربع پالک  77فرعی
دریک باب
نیشــابور در
صادره از
30180
 11283139914و شماره شاسی  83492736و شماره شهربانی 271-96ب 31متعلق
آسیایی
ستاره
خیرآبادی
سرخســی
محمدعلی
-3
متوفی
فرزند
بیک
رحیم
جام
تربت
صــادره
1352/1/2
ت.ت
تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشــد ازتاریخ انتشــار آگهی ظرف1ماه به این شــورا مراجعه وتقدیم نماید واال
از  106اصلی واقع در اراضی چشمه مراد بخش  12نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم
به آقای محمد ســلمانیان نژاد دارنده کدملــی  4579045211مفقودگردیده واز درجه
و هفتم رقابتهای لیگ برتر بدون حضور تماشــاگر برگزار خواهد
فرزند شــیر محمد کد ملــی  0730972046ت.ت  1353/3/3صادره تربت جام رحیم بیک فرزند
گواهی صادر خواهد شد.
انگلیس
8
140160306005000959
فصلرای شماره
بازیکن  -5برابر
بهترینگردیده است .
نامزدپوستچی محرز
نصرت خانم
اختالف کماالن
شورای
آتیاول
شعبه
-278رئیس
اعتبار ساقط است.
متوفی  -4رمضان سرخسی خیر آبادی فرزند شیر محمد کد ملی  0730972054ت.ت 1354/6/5
هواداران
حلپرشور
حضور
شاهد
دیدارهای
میشود .امیدواریم در
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی درخواست حصر وراثت
کد
محمد
شــیر
فرزند
آبادی
خیر
سرخســی
زهرا
-5
متوفی
فرزند
بیک
رحیم
جام
تربت
صادره
دامغان
نامزد
8
انگلیس
برتر
لیگ
ســازمان
اختصاصی
فهیم فوالد خوزستان و فوتبال دوســتان در ورزشگاه
آقای حســن دنکوب فرزند نادعلی بشرح درخواســتی که بکالسه-31این شورا ثبت گردیده درخواســت صدورگواهی انحصاروراثت نموده
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشــابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
آگهی نظریه هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ملی  0732128862ت.ت  1338/1/1صادره تربت جام حســن آباد فرزند متوفی .اینک با انجام
شناســنامه2268970884صادره ازعلی آباد درتاریخ 74/7/7دراقامتگاه دائمی خود
بشماره
واعالم داشــته که ماه طال دنکوب فرزند حاجی
2022-2021
بازیکن فصل
بهترین
باشیم».
باشگاه
برابر رای شماره  1401/02/18-140160329011000094صادره از هیات فوق تصرف مالکانه وبال معارض آقای علی حیدری فرزند محمود
صادره از نیشــابور در
شناســنامه 1104
بشــماره
محمد مهدی قربانی فرزند محمدناصر
نماید
مي
آگهي
نوبت
یک
حسبي
امور
ق
362
ماده
استناد
به
را
مزبور
درخواست
مقدماتي
تشریفات
(سرمربی ایران) نظر
داد و افزود :آقای اسکوچیچ
ســخنگوی هیات رئیســه
شهرســتان فاضل آبادفوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتســت از-1حســن دنکوب ف نادعلی ش م2269634187ت
درششدانگ یک قطعه باغ با کاربری کشاورزی (که مقدار هفت سهم و چهل و شش دهم از کل هفتادو نه ودو پنجم سهم آن باستثنای بهای
در
واقع
اصلی
100
از
فرعی
164
پالک
مربع
متر
271/35
برتر
لیگ
ســازمان
کرد.
معرفــی
یک باب ســاختمان به مســاحت را
به
ماه
یک
ظرف
نشرآگهي
تاریخ
از
باشــد
او
نزد
متوفي
از
وصیتنامه
یا
و
دارد
اعتراضي
هرکســي
تا
گــــروه
ت43/1/1فرزندمتوفی-2یدالــه دنکــوب ف نادعلی ش م 2269563984ت ت33 /1/1فرزند متوفی-3فاطمــه زهرا دنکوب ف نادعلی ش
مالکیت
رومنان باستناد
موسوم به
6دامغان
بخش
ثمنیه اعیانی )به مســاحت  95652/18متر مربع در پالک  8فرعی باقیمانده از -44اصلی
منتفی
بازی
این
و
نداشت
مسابقه
این
روی
مثبتی
دیدار
گفت:
فوتبال
فدراسیون
پایانآقای
رســمی
خریداریدراز مالک
اراضی کفدک بخش  12نیشــابور
م2268957454ت ت 25/12/20فرزندمتوفی-4رقیه دنکوب ف نادعلی ش م2269595599ت ت38/1/1فرزندمتوفی-5ام البنین دنکوب
محمد صادق اشتهادیورزشیشورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
مشاعی با حدود و مشخصات معین محرز گردیدلذا به لحاظ حفظ حقوق مالکین و عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی در اجرای ماده 3
رسیدن
به
آســتانه
انگلیس
فع و ً
رضاییان ازانجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوررا یکنوبت
ت29/1/1فرزندمتوفی والغیر اینک شــورا پس
نادعلیراش م2269555147ت
است و بازیفدوم
کانادا
دیدار
قاضینظر
تیم ملی ایران با نیوزلند با
رامین
قطعی اعتراض
تاریخ تسلیم
مدتبایکماه از
الظرف
شد.ارائه
قانون مزبور معترضین می توانند ظرف مدت دوماه از تاریخ آگهی اعتراض خویش را به اداره
محرز گردیده اســت  -6 .برابر رای شــماره  140160306005000960هیات اول موضوع
شورا -شعبه سه شوراي حل اختالف شهرستان تربت جام
فصــل  2022-2021بــه معرفی
آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم
به مرجع ثبتی دادخواست خویش را به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم و یک برگ گواهی طرح دعوی از دادگاه اخذو تسلیم اداره نمایند در
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد
دراگان اسکوچیچ منتفی شد.آگهی حصروراثت
هســتیم که
در حال برنامه ریزی
روزگواهی صادر خواهد شد.
چند واال
نخواهدظرف نماید
غیر این صورت سند مالکیت به نام متصرف صادر و تسلیم خواهد شد بدیهی است صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه
فصل
بازیکــن
بهتریــن
نامــزد
ثبتــی حوزه ثبت ملک نیشــابور 8
پرسپولیس
خروج
درب
روبروی
آقای علی ســنائی راد فرزند محمدحســن به شماره شناسنامه  5179802555استناد شــهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه
مهدی
محمد
آقای
متقاضــی
بالمعارض
مالکانه
تصرفات
-285رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن
بود .تاریخ انتشار نوبت اول1404 /02/24:تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/09:آینده مشخص میشود.
درخواســتی بشــماره  967تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شــادروان قیصرخانم پاینده مالفجانی به شماره شناسنامه
بهترین
کسب جایزه
نامزد
پرداخت8 .
یک باب ساختمان به
نیشابور در
صادره از
1104
قربانی فرزند محمدناصر بشماره شناسنامه
آگهی درخواست حصر وراثت
سنائی
علی
-1
از:
عبارتند
وی
الفوت
حین
ورثه
و
درگذشته
ســیاهکل
شهرســتان
در
خود
دائمی
اقامتگاه
در
1389/12/11
تاریخ
در
370
جدیدی
مهدی
دامغان
شهرستان
وامالک
اسناد
ثبت
رئیس
اصولی درباره اسپانسر پیراهن تیم ملی همآقایگفت:
احسان اصولی درباره آخرین وضعیت بازیهای
پرسپولیس
فوتبال
گردیدهتیم
قاســم غریب شیرنگی فرزند حســینعلی بشرح درخواستی که بکالســه-45این شورا ثبتمدافع
صدورگواهی انحصار
درخواســت
سونکفکدک بخش 12
اراضی
 100اصلی واقع در
زیر فرعی
شرح164
پالک
متر مربع
40/75
راد فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه  5179802555پسر متوفی -2اسمعیل عوضی مالفجانی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه
صالح(لیورپول)،
است :ازمحمد
جزیره به
لیگ
مساحتفصل
بازیکن
مفقودی
نموده واعالم داشــته که حســینعلی غریب شــیرنگی فرزند علی محمــد بشــماره شناســنامه2269136314صادره ازعلی آباد
هفته پیش قبل از تعطیــات عید فطر وراثــت
فراخوانی
مالفجانیاولین
گفت :در
ایران،
فوتبــال
تدارکاتی تیم ملی
فرزند محمدحسن به شماره شناسمامه  5179803489پسر متوفی  -4ایران عوضی
شهرام عوضی
متوفی -3
 5179291976پسر
نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد صادق اشتهادی محرز گردیده است  -7 .برابر
جمــع
از
فصــل
پایــان
در
بروین(منچستر
دی
کوین
آنورلد(لیورپول)،
الکساندر
مین(تاتنهام)،
هیونگ
درتاریخ1387/4/29دراقامتگاه دائمی خود شهرستان فاضل آباد فوت نموده وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از-1محمدعلی
مالفجانی فرزند محمدحســن به شماره شناسمامه  5179802202دختر متوفی  -5شــهین عوضی مالفجانی فرزند محمدحسن به شماره
1390به
NPR70Lمــدل
برگ ســبز خــودرو کامیــون باری فلزی ایســوزو راتیــپ
رای شــماره  140160306005000957هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
اردیبهشت در
۲۱
چهارشــنبه
منتشــر کردیم.
دیدار تدارکاتی قبل از جام جهانی به مصاف کانادا
م2269584325ت
شیرنگی ف حسینعلی ش م2269573791ت ت1334/7/1فرزندمتوفی-2حسن غریب شیرنگی ف حسینعلی
غریب
جدا
سرخپوشــانشپایتخــت
شناســمامه  5179292492دختر متوفی و متوفی بجز وراث فوق وراث دیگری ندارد،این آگهی برای یکی از جراید کثیر االنتشــار درج می
ســیتی) ،کانلسو(ســیتی) ،باون(اســتون ویال) ،ساکا(آرســنال) و وارد
شــماره شــهربانی 749_83ع47وشــماره موتــور  897614وشــماره شاســی
ت1336/6/10فرزندمتوفی-3رمضانعلی غریب شــیرنگی ف حسینعلی ش م2269638603ت ت 1343/1/1فرزندمتوفی-4نصرت اله غریب
نیشابور
نامه ای از متوفی نزد وی می باشد ظرف یک ماه پس از انتشار به شعبه اول شورای
وصیت
دارد یا
اعتراضی
نســبت به آن
هرکســی
گردد تا
در
و
فوتبال
فدراســیون
معامالت
کمیســیون
بازی
و
شد
امضا
قراردادش
شب
شنبه
پنج
رویم.
ی
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک م
می فشود.
حســینعلی ش م2269138902ت
شــیرنگی ف حســینعلی ش م2269658272ت ت1345/1/1فرزندمتوفی-5قاسم غریب شیرنگی
NAGNPR70PBT031143متعلــق به اینجانب شــا هبا با قنبــری مفقود واز درجه
حل اختالف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
پروس(ساوتهمپتون)
بالمعارض متقاضی آقای حامد عمارلو فرزند نعمت اله بشــماره شناســنامه
تصرفات مالکانه
حضور نمایندگان شــرکتها و حراست پاکتها
برگزار م
نیشــابور در یک باب ســاختمان به مساحت  129/85متر مربع پالک ۱۵ 67
پیگیرحل اختالف شهرستان سیاهکل -مهدی زین العابدینی
شود.شورای
ی اول
شعبه
ونکوورقاضی
فرعی خرداد در شــهر ح 162
غریبو
ت1352/1/1فرزندمتوفی-7ماهدرطالنقل
ت1348/9/20فرزندمتوفی-6غالمرضا غریب شــیرنگی ف حســینعلی ش م 2269732091ترامیــن رضائیــان
اعتبار ساقط است
نکتهصادره
2
جالبازدر این میان نامزدها حضور سون هیونگ مین ستاره تیم ملی
شــیرنگی ف حســینعلی ش م2269599497ت ت1338 /1/1فرزندمتوفی-8گلثوم غریب شیرنگی ف حسینعلی ش م2269614941ت
صورت جلســهای
بــاز و قیمتها خوانده شــد.
هستیم تا یک دیدار دیگر را در همان ایام که تیم
آگهی حصروراثت
بخش  12نیشــابور خریداری از مالک رسمی آقای
چهارباغ
گذر
اراضی
در
واقع
اصلی
11
شــیرنگی
ت1346/6/6فرزندمتوفی-10فاطمه غریب
ت1340/1/1فرزندمتوفی-9نازدانه شــیرنگی ف حســینعلی ش م2269670833ت
لردگان
عقد
زمســتانی با
انتقــاالت
ازکره جنوبی به عنوان نماینده قاره آسیا است.
آقای علی ســنائی راد فرزند محمدحســن به شماره شناسنامه  5179802555استناد شــهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه
حســینعلی ش م2269699351ت ت1349/11/20فرزندمتوفی-11خاتــون غریب شــیرنگی ف حســینعلی ش م 2269077611ت
مفقودی تنظیم شد .دو تولید کننده داخلی ،یک تولیدف کننده
فاصلهدر آمریکای شمالی حضور دارد تدارک ببینیم.
خانم آمنه یگانگی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به ما
نیم
قراردادی کوتاه مدت برای
درخواســتی بشماره  957تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمدحسن عوضی مالفجانی به شماره شناسنامه
ت1354/1/1فرزندمتوفی-12طیبــه غریــب شــیرنگی ف حســینعلی ش م 2269413581ت ت1355/7/1فرزندمتوفی-13زهرا غریب
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
شهرســتان ســیاهکل درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از -1 :علی سنائی
خود در
اقامتگاه دائمی
وی افزود 230:در تاریخ
خارجیبهاست و دو
1376کهبهتحت
اصل ســند کمپانی ســواری پرایــد تیپ صبا مــدلداخلی
جهت
است .از
 1388/11/03درانجام
مذاکراتی در حال
م0790704978ت
اکبــر ش
شمســائی ف علی
شــیرنگی
الیسنسروغنی
رنگ ســفید
کند.
تیم را بر تن
پیراهن این
حاجیدیگر
ت1380/4/5فرزند-14فاطمهتا بار
2260299776تبه پرســپولیس آمد
تولیدف حســینعلی ش م فصل
راد فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه  5179802555پسر متوفی -2اسمعیل عوضی مالفجانی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
ت1349/6/01همســرمتوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی
شاســی
شــماره
ایران 75
 396ج
شــماره
حضور یافته بودند.
فراخوان
 00024379ودر این
است.و شــماره موتورکننده خارجی
ممکن
ماند.
شهراممی
محرمانه
گفتگوها
عرف بین تیمها
مانچینی :انتخاب تیم قهرمان
برایایران عوضی
متوفی -4
 5179803489پسر
شناسمامه
فرزند محمدحسن به
مالفجانی
عوضی
متوفی -3
 5179291976پسر
-25به جلو
گام رو
پالک یک
کنیم .این
فدراسیون می
ایران
گواهیتیمصادرملی
نیمکت
رضائیان با
شــود و
برگزار می
شمارهکانادا
میزبانی
خواهد شد.
روینماید واال
اســکوچیچوتقدیم
دراگانبه این شورا مراجعه
حضورظرف1ماه
انتشار آگهی
دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
مالفجانی فرزند محمدحســن به شماره شناسمامه  5179802202دختر متوفی  -5شــهین عوضی مالفجانی فرزند محمدحسن به شماره
است.
ساقط
اعتبار
درجه
از
و
مفقود
S1412275521504
نوعی سخنگوی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه تاکنون کمیته ارزیابی فنی و صالحیت سنجی مالی این
است با یک تیم از همان منطقه بازی کنیم .باتوجه
کماالناز
اختالفرو پس
حلاز این
شورایشود.
شعبهتیماولحاضر
-277رئیساین
دیگر نتوانســت در اردوهای
بدیهی اســت در صو.رتی انقضای مدت مذکور و عدم
سختنمایند .
مراجعآقضایی تقدیم
خود را به
همسر به
5179287707ماند.
پــرواز باقی می
فوتبال فقط
متوفی و
هزینه شناسنامه
میرزاعلی به شماره
شناسمامه  5179292492دختر متوفی  -6قیصرخانم پاینده مالفجانی فرزند
است
سری
در
یکی از جراید کثیر االنتشــار درج می گردد تا هرکسی نسبت به آن اعتراضی
با برای
آگهی
ندارد،این
وراث فوق وراث
اولشرایط متوفی بجز
-12/712قطع ًا تولید کننده
بابتدارداین دیداری برای ایران در شــهر دوحه قطعی نشده پیشنهادات را بررســی میکند.
کانادا
دیدار
دیگریبرای
فدراسیون،
اقتصادی
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  )1145(.تاریخ انتشار نوبت به
خراسان
استان
اسناد
حضورثبت
511/7اداره کل
رضوی قطر با پیراهن
ســتارگان
های لیگ
امالکبازی
در وابتدای
ناموفق
فدراسیون
هستیم
شاهد
بار
اولین
برای
حصروراثت
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی می باشد ظرف یک ماه پس از انتشار به شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید
ملی ایتالیا سطح رقابت
 1401/02/24تاریخ انتشار نوبت دومسرمربی تیم
1401/03/08
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن
است.
کالســهدر
دادخواســت بهداخلی
صادراین
فشرده
مذاکرات
شد .با
خوبی
حوزه درخواست گواهی
اولویت این
 0100094از
 2385به
شناســنامه شــماره
خدارحمی دارای
خواهد شد.
حصر وراثت
صورت گواهی
غیر این
قرارداد در
شــرح خبر
نیوزلند
دوستانه با
شدن دیدار
محمدرضامنتفی
بازی با بــازی وجهی (پولی) را میگیــرد که بعداً عرض آقایاست ،از
چشمان اسکوچیچ بازی
السیلیه قطر به پرســپولیس آمد تا مقابل
خوبامـالک نیشـابور
اسـناد و
رییـس ثبـتحسینی
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مراد خدارحمی به شناســنامه شماره  1220در تاریخ  96/6/14در اقامتگاه دائمی خود
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
را
آ
ســری
جاری
فصل
سید ابوالفضلهای
ح  163قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سیاهکل -مهدی زین العابدینی
بازیکن باز هم نتوانست نگاهها را به خود جلب
کند .با این حال این
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر اســت به  -1 :متقاضی پســر متوفی -2 .ابراهیم خدارحمی به ش.ش  1843پسر
آگهي حصر وراثت
511/9رونوشت
سند رسمی
گیالن
استان
اختالف
حل
شورایقضائیه
قوه
کرد.
توصیف
متوفی -3 .حسین خدارحمی به ش.ش  26پسر متوفی -4 .حمیدرضا خدارحمی به ش.ش  2677پسر متوفی -5 .علی خدارحمی به ش.ش
تفکرات
پرسپولیس جایی
ترکیب
مستمر در
حضور
آگهی موضوع ماده  3کند
فرم بند  1ماده (11چک – غیابی) – خواهان /وکیل خواهان :محســن کاظمی با وکالت آقای نادر امجدی آدرس لنگرود میدان اصلی
نظربــه اینکه خانم دل آرام مهر اوزان داراي شناســنامه شــماره  0731225236به شــرح
در ثبتی و
وضعیت
تعیین تکلیف
قانون
آئین نامه
وجود13
قانــونتاوباماده
 17پسر متوفی -6 .محمد خدارحمی به ش.ش  2801پسر متوفی -7 .احمد خدارحمی به ش.ش  3566پسر متوفی -8 .ناهید خدارحمی
آتزوری پس از شکست فاجعه بار یک
شــهر ابتدای ماهی فروشان قصابی کاظمی  09183374390خوانده /وکیل خوانده :ســید جواد طاهری نژاد آدرس :مازندران تنکابن
به ش.ش  1697دختر متوفی -9 .فاطمه حسینی به ش.ش  33همسر متوفی .و ال غیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
دادخواست به کالسه  1/0100143از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین
باشد.
نداشته
اسکوچیچ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  .برابر رای شماره 140060306021000027
میرشــمس الدین ســمت مسجد جنب ســوپرمارکت جامع منزل شخصی 09111944886خواســته  :مطالبه چک .نظریه سورا مورخ
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه
مقدونیه
پلــی آف مقابل
صفر در
توضیح داده که شادروان نور احمد بر
 0731225767در تاریخ 1400/4/27
شناسنامه
نبائی به
 96/9/20در وقت فوق العاده جلسه شورا بتصدی امضاء کنندگان ذیل متشکل است و پرونده کالسه /434چ96/1تحت نظر قرار دارد.
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
با عنایت به محتویات پرونده و عدم حصول ســازش فیمابین و اینکه موضوع مخمومه از حیث صدور حکم در صالحیت شــورا می باشد.
منحصراســت به-1 :
مرحوم
جامآن
الفوت
شمالیورثه حین
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته
قطر
جهانی
به
نتوانست
رســمی مستقر در واحد ثبتی ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
 2420رئیس حوزه شماره  112شورای حل اختالف نهاوند
لذا در اجرای ماده  26قانون شــوراهای حل اختالف نظریه خویش را بشــرح ذیل اعالم می نماید.نظریه شــورا:با توجه به دادخواست
تربت جام محمودآباد
 1349/9/5صادره از
0731225236
دل آرام مهــر اوزان ش.م
دست داد؟
فصل را
چشمی
روزبه
همچنان در
ت.ت اما این تیم
پیدا کنند
راه
تنظیمــی و اظهارات وکیل محترم خواهان و خوانده بــه دلیل عدم دریافت اخطاریه با توجه به تطابق آدرس اخطاریه با آدرس اعالمی
حصروراثت
درششدانگ
ازاز کاشمر
صادره
شناســنامه 1104
شماره
ناصر بصیری فرزند حســین به
علیا همسر متوفی  -2ساجده نبائی ش.م  0720522821ت.ت  1374/9/13صادره از تربت
توســط بانک و وجود چک به شــماره  96/9/12 -607906در دست خواهان شــورا تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ
آقای امیر فرهاد کیانی دارای شناســنامه شماره  5693به شرح دادخواست به کالسه  0100108از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت
حال آماده شدن برای شرکت در دیدار مقابل آرژانتین ،قهرمان کوپا آمریکا
یک قطعه باغ به مســاحت  25062متر مربع قســمتی ازپــالک  172اصلی واقع در
 200.000.000ریال اصل خواســته و  2.500.000ریال هزینه دادرسی در حق خواهان را دارد.دفتر مراتب متعقبا به نظر قاضی شورا
جــام فرزند متوفی -3پروانه بنائــی ش.م  0720396794ت.ت  1373/3/13صادره از تربت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان درویش کیانی به شناسنامه شماره  1738در تاریخ  97/6/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
علت
روزبــه چشــمی بــه
بخش  4حوزه ثبت ملک بردســکن خریداری از مالک رسمی آقای عزیز اله احدی از
ت.تایتالیا درباره
سرمربی
 ۲۰۲۲می داند.
فینالیسیما
یوفا آن را
دیداری که
برســد :رئیس شعبه یک شــورای حل اختالف لنگرود نژادقربان عضو شعبه جوادی نیا عضو شــعبه – بتاریخ  96/9/25پرونده کالسه
گفته و ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر است به  -1 :امیرفرهاد کیانی به ش.ش  5693فرزند متوفی -2 .هوشنگ کیانی به ش.ش 5692
 1390/11/17صادره از تربت
0721450539
ش.م
ستایش نبائی
متوفی -4
است.فرزند
جام
هفته
مصدومیــت تا
فوق تحت نظر قرار دارد  .با عنایت به عدم حصول ســازش فیمایبن اصحاب دعوا  ،یا اخذ نظریه کتبی اعضاء شــورا بشرح ذیل مبادرت
فرزند متوفی -3 .فیروز کیانی به ش.ش  4486فرزند متوفی -4 .اســداله کیانی به ش.ش  22فرزند متوفی -5 .یوســف کیانی به ش.ملی
پایــاننوبت
مراتب در دو
حســن باقری محرز گردیده اســت  .لذا به منظور اطالع عموم
ورثهفوتبال
کنفدراسیون
فدراسیونهای ملی اســت .بحران تصریح کرد:
سخنگوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد که تعیین سهمیههای
جور بازیها
دیدار برنده شویم.
داریم در
دوســت
گفت:
دیدار
این
 1387/3/6صادره از تربت
اینت.ت
0721202421
اینش.م
نبائــی
حوریه
متوفی -5
فرزند
جــام
بــه صدور حکم می نماید« .رای قاضی شــورا» در خصوص دعوی خواهان محســن کاظمی با وکالت نــادر امجدی فرزند رضا بطرفیت
 3961409171فرزنــد متوفــی -6 .گل بدن کیانی به ش.ش  3961409196فرزند متوفی -7 .گل افروز کیانی به ش.ملی 3961396515
لیگ
سندهای
صدوررقابت
بیست وبه نهم
مالکیت
است 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت
فاصله
به
 0721013181ت.ت  1384/2/7صادره از تربت
ش.م
هانیههابنائی
متوفی -6
خوبفرزند
جام
 200.000.000ریال وجه فقره چک به شماره  607906مورخ
بخواسته مطالبه
آســیا فرزند
طاهری نژاد
خوانده ســید جواد
در مزبور را
درخواست
تشــریفاتنمقدماتی
اینک با
مشتاقال غیر.
همســر متوفی و
تصمیماتی
چنین
های ملی
فعالانجامفدراسیو
حضور
فرزند متوفی -8 .پره گل کیانی به ش.ملی  3962323562آسیا
جدیــدمبلغدر اختیار
اســماعیلفرمت
باتوجه به
۲۰۲۳-۲۴
جامقهرمانان
لیــگ
می کند.
کمک
پیشرفت تیم
است و
 96/9/12عهده بانک موسســه مالی اعتباری مهر شــعبه لنگرود از حساب 644510600448318متعلق به خوانده به انضمام خسارت
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه
همراهی دو ماه
به به مدت
آگهی
متقاضی
تیمش
اولینقادر
هایاعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار برتر،
فرزند متوفــی  -7ابوذر بنائــی ش.م 0720683246ت.ت  1378/8/12صادره از تربت جام
و الزم به ذکر است که باشگاههای واجد شرایط با توجه به سهمیه
خواهد بود.
او درباره شــرایط رقابت های فصل جاری ســری آ گفــت :به نظر من
خســارت تاخیر تادیه بشــرح منعکس در دادخواســت تقدیمی نظــر به اینکه خواهان با تقدیــم فتوکپی مصدق چک موضوع
فدراسیونها قانونی /
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
فرزند متوفی  - 8ســمانه بنائی ش.م  0720570212ت.ت  1376/5/3صادره از تربت جام
بود .یک ماه از تاریخ
نخواهدمدت
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف
خواســته و گواهی عدم پرداخت وجه آن به علت کســر موجودی تقاضای رســیدگی و صدور حکم دارد .با عنایت به اینکه وجود اصل
 2419رئیس حوزه شماره  115شورای حل اختالف نهاوند
هستند.
آسیایی
مجوز
دریافت
نیازمند
شده
مشخص
سخت
انتخاب
ورثهشد.
برگزار
فرزنــدهای
رقابت
تشــریفات مقدماتي
قهرمانانجام
تیماینک با
ندارد.
دیگری
خوبفوق
بسیار ورثه
امسالبه جز
لیگمرحوم
متوفی.
چک در ید خواهان داللت بر بهاء دین ظهور به اشتغال ذمه خوانده را دارد و از جهتی خوانده دفاع موثری مبنی بر برائت ذمه خویش
بدیهیتیماست در
نمایند.
فوتبال
پزشکان
تقدیماعالم
تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی با
مفقودی
لیگبقاء دین مستندا به مواد  310و  313قانون تجارت و
اســتصحاب
صحت تلقی
گذشتهمحمول
سالخواهان را
اسفند دعوی
آسیالذا شــورا
نیاورده.
کنفدراسیون بعمل
ترتیب فدراسیون فوتبال ایران باید تصمیم بگیرد از بین
به این
زمانو بابندی
اعالمبرکرد
فوتبال
امورسطح
تیم قها در
العادبههای
فصل فو
است.
کردند.مي نماید تا هرکسي
بازی آگهي
باالیی نوبت
حسبي یک
همه362
بود وماده
استناد
ق را
مزبور
درخواست
قهرمانانقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
صــورت
مواد  198،519،522آئین دادرســی مدنی خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ  200.000.000ریال مبلغ چک و مبلغ 2.500.000
اســتقالل روزبه چشمی در
شناسنامه پراید سواری تیپ  131 SLمدل  1391به رنگ سفید به شماره پالک 734
ظرف یک ماه به شورا
نشــرآگهي
لیگاز تاریخ
باشــد
فینالنزد
موردمتوفي
وصیتنامه از
اعتراضي دارد و
خواهدآینده
جامجحذفی فصل
لیگ و جام حذفی این فصــل و قهرمان لیگ و
زمان
شاخصچون
طبقشود
تادیهمی
موکول
سالنیز ۲۰۲۳
آینده به
فصل
قهرمانان آسیا از
مقابل
کنفرانس اروپا
آتیاورم در
آتزورییاسپس در
سرمربی
شد/.ح  .تاریخ انتشار نوبت اول .1401/2/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/8 :
سوی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان
اعالمی از
خســارات تاخیر
دادرســی و
هزینه
ریال بابت
 -83ایران  65و شماره موتور  4627235و شماره شاسی  S3412291446652مفقود
بنابراین
بازی با شهرخودرو دچار کشــیدگی عضالنی شده است.
تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
شود.در این شعبه و ســپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر
واخواهی
بیســت روز
غیابی و
مثل صادره
شــود .رای
برگزاری لیگصادر و اعالم
غالمرضا گنج بخش-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بردسکن
در کنار تیمهای دوم و ســوم لیگ هر دوره ،در نهایت کدام باشگاهها را
96/9/25ی
شروعقابلم
ظرفپاییز
اروپا از
فرمت
قهرمانانمیآسیا
فینال لیگ کنفرانس راه یافته است که
فاینورد صحبت کرد و گفت :رم به
و از درجه اعتبار ساقط است.
خواهی در دادگاههای عمومی شهرســتان لنگرود می باشد.
قاضی شورا -شعبه یک شوراي حل اختالف شهرستان تربت جام
مدافع-هافبک آبیها امکان حضور در بازی با فوالد خوزســتان را
-12/704آسیا معرفی میکند.
برای لیگ قهرمانان  ۲۰۲۴-۲۰۲۳به کنفدراسیون
فصل
،۲۰۲۲
آسیا
قهرمانان
لیگ
برگزاری
از
بعد
که
معناست
بدان
این
است.
مهم
کنند
می
بازی
فینال
در
که
ما
جوان
برای فوتبال ایتالیا و بازیکنان
ح  165قاضی شعبه یک شورای حل اختالف لنگرود – مجتبی طاهری
نخواهد داشت .با توجه به مصدومیت چشمی ،این بازیکن تا هفته
آینده یعنی فصل  ۲۰۲۳-۲۰۲۲لیگ قهرمانانی وجود ندارد و آغاز فصل از لیگهای غرب آسیا بدون سهمیه آســیایی باشند اما کنفدراسیون این در حالی است که باشگاهها باید مجوز حرفهای را هم داشته باشند؛
علیرغم ناکامی در راهیابی بــه جام جهانی آینده قطر ،مانچینی به عنوان
بیست و نهم رقابتهای لیگ برتر ،امکان همراهی تیمش را نخواهد
فوتبال آسیا در نهایت به صورت رسمی به این موضوع واکنش نشان داد .چیزی که اســتقالل و پرســپولیس در این فصل از رقابتهای لیگ
جدید به فصل  ۲۰۲۴-۲۰۲۳موکول میشود.
ســرمربی ایتالیا باقی ماند و از حمایت فدراســیون و همچنین هواداران
داشت اما پزشکان در تالش هستند چشمی را به بازی هفته پایانی
این تغییر در زمان بندی آغاز لیگ قهرمانان آســیا که از فصل بهار به «نضال بحران» ســخنگوی  AFCدر ایــن خصوص به خبرگزاری قهرمانان فاقد آن بودند و کنفدراســیون آسیا تصمیم به کنار گذاشتن
آتزوری برخوردار است.
مقابل نفت مسجدسلیمان برسانند.
پاییز موکول شــد باعث میشود تا این شائبه به وجود آید که این فصل آلمان ( )dpaگفت که انتخاب باشگاههای شــرکتکننده در اختیار این دو باشگاه گرفت.

سخنگوی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال خبر داد

کانادا اولین حریف تدارکاتی یاران اسکوچیچ

تعیین سهمیه آسیا در اختیار فدراسیون فوتبال

آگهی
511/1اخطار کد 914
با توجه به تقاضای آقای محمد علی طاهری مبنی بر تقاضای صدور ســند مالکیت
تمامی ششــدانگ یک قطعه زمین پالک  1614فرعی از  4اصلی بخش  4بردســکن
بمنظور تعیین متراژ و مســاحت پالک مذکور بــا توجه به اظهار متقاضی به دلیل عدم
دسترســی به کلیه مجاورین پالکهای  432-1611-1599-1612-1613-431فرعی
از  4اصلــی اخطار میگردد که جهت تعیین متراژ و مســاحت پالک  1614فرعی از 4
اصلی در روز دوشــنبه مورخه  1401/03/02ساعت  8صبح تعیین وقت گردیده که در
محل انجام خواهند شد .لذا چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی امالک مزبور حقی
برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید میتوانید در روز و ساعت مقرر
درمحل حضور بهمرســانیده وبرابر کد 914مجموعه بخشنامه های ثبتی مطالب خود را
اظهار دارید که در صورتمجلس مربوطه منعکس شــود .در صورت عدم حضور و نبودن
اختالفی بر اســاس ماده مذکور عملیات متراژ و مســاحت پالک مذکور انجام و ســند
مالکیت مربوطه بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهدشد.
غالمرضا گنج بخش -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بردسکن
511/2اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن
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  .برابر رای شماره 140160306021000097
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردســکن تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای سید احمد عبداللهیان فرزند سید عبداله به شماره شناسنامه 43صادره
از مرکزی درششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  7858متر مربع قسمتی
ازپالک  217فرعی از  8اصلی واقع دربخش  4حوزه ثبت ملک بردســکن خریداری از
مالک رسمی آقای سید علی تقدیســی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم
نماینــد .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق
مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد /.ن .تاریخ انتشار نوبت اول.1401/2/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/8 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بردسکن
511/3آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دســتور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  140160306272000063مورخه
 1401/01/23هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی منطقه شش
مشــهد تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای قدیر رضائی مقــدم فرزند قربان
شــماره شناسنامه  206محل صدور مشهد نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت
 124/89متر مربع قسمتی از پالک  2340فرعی از  182اصلی واقع در اراضی وکیل
آبادبخش  10مشــهد خریداری با واســطه/بدون واســطه از محل مالکیت مشاعی
متقاضــی مالک رســمی محرز گردیده اســت .لذا به موجب مــاده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده  13آئین نامه
مربوطــه این آگهی در دو نوبت به فاصلــه  15روز از طریق یکی از روزنامه محلی و
یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق
تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند باید از
تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و گواهی تقدیم و رســید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م الف  610تاریخ انتشار نوبت اول:
 .1401/02/08تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :
هادی ریحانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شش مشهد
511/4مفقودی برگ سبز و سندکمپانی پژو
برگ سبز و ســند کمپانی خودرو سواری پژو مدل  1388شماره پالک ایران 137-74
س  73شــماره موتور  12487244971شماره تنه -شاسی NAAM01CK930641
به نام آقای علی رضائی مفقود گردیده  ،ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
تربت جام

511/5مفقودی برگ سبز تراکتور
برگ ســبز تراکتور کشاورزی ام اف  285مدل 1389به شماره موتور Lfw04080wو
شماره شاسی  J02026به شمارت پالک 12ک - 741ایران  12به نام آقای ابوالحسن
قربانیــان گزل آباد ( دارنده کد ملی  ) 0871391600مفقود گردیده  ،از درجه اعتبار
ساقط می باشد .
رشتخوار
511/6آگهي تحدید حدود اختصاصي
حوزه ثبتي شهرستان بجســتان پیرو آگهي تحدید حدود قبلي که به موجب مقررات
ماده  14قانون ثبت منتشــر گردیده اینک برحسب درخواســت واصله مستند به ماده
مذکور و ماده  61آئین قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در بخش دو
گناباد حوزه ثبتي این واحد بشرح زیر:
دو اصلی – سرده
 1464فرعی قسمتی از یک فرعی آقای مهدی محمد بیکی ششدانگ یک باب
ساختمان مشتمل بر دو باب مغازه
در مورخ  1401/03/19ســاعت ده صبح انجام خواهد شــد .لــذا بموجب ماده 14
قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شــماره هاي فوق الذکر بوسیله این
آگهي اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر باال در محل حضور به هم رســانند.
چنانچــه هر یــک از صاحبان امالک یا نماینــده قانوني آنها در موقــع مقرر حاضر
نباشــند مطابق ماده  15قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار شــده از طرف
مجاورین تحدید خواهد شــد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي
ونیــز صاحبان امالک که در موقع مقــرر حاضر نبوده اند مطابق ماده  20قانون ثبت
فقط تا ســي روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شــد و در اجراي تبصره 2
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض ثبتي ،معترضین مي بایســت از
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع
ذیصــالح قضائي تقدیم و گواهــي الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تســلیم
نمایند .تاریخ انتشار1401/02/24 :
مجید طیبی -رئیس ثبت اداره اسناد و امالک بجستان
سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور

آگهی ماده  3قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی آستانه اشــرفیه نظر به اینکه در اجرای
ماده  3و غیره قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده  13آیین نامه اجرایی آن متقاضی
ذیل با ارائه اسناد و مدارک عادی و اسناد مشاعی درخواست صدور سند مالکیت نموده اند و پرونده مورد نظر در هیئت موضوع قانون
مذکور مطرح و نهایتا منجر به صدور رای جهت اخذ ســند مالکیت گردیده اســت .لذا به اســتناد ماده  3قانون مذکور در دو نوبت به
فاصله  15روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد .ردیف  :1برابر رای بشماره های  140060318006005493هئیت یک قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آســتانه اشرفیه تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اشــرف تگاو فرزند محسن بشــماره شناسنامه  2صادره آستانه بصورت ششــدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر اعیان
احداثی بمســاحت ( )215.31مترمربع بشــماره ( )1088فرعی از ( )129اصلی قســمتی از ( 109وغیره) فرعی از اصلی مذکور بخش
 14گیالن واقع در آســتانه روستای چورگوچان خیابان خوش سیرت خریداری از مالک رسمی از نسق شریفعلی فرخنده محرز گردیده
اســت .ردیف :2برابر رای بشــماره  140060318006005582هئیت یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آستانه اشــرفیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حمید آقایی لسکوکالیه
فرزند ابراهیم (به شــماره شناسنامه ( )9صادره (آستانه) بصورت ششــدانگ یکبابخانه و محوطه بمساحت ( )399.93مترمربع بشماره
( )2268فرعی از ( )109اصلی قســمتی از ( )10فرعی از اصلی مذکور بخش  14گیالن واقع در آســتانه روســتای لســکوکالیه – لب
دریا خریداری از مالک رســمی نســق ابراهیم آقایی محرز گردیده است.ردیف  :3برابر رای بشماره  139360318006006316و رای
اصالحی 140160318006000327هئیت یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آســتانه اشــرفیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی (بهرام معزر لســکو) فرزند (ولی) به شماره شناسنامه
( )725صادره (آســتانه) بصورت ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان بمســاحت ( )529.55مترمربع بشماره  7387فرعی
از  92اصلی قســمتی از 1و  3فرعی از اصلی مذکور بخش  14گیالن واقع در آســتانه – بلوار معین کوچه شهید علیرضا نژاد خریداری
از مالک رســمی از نســق قربنعلی رجبی محرز گردیده است .ردیف  :4برابر رای بشماره 140060318006005543هئیت یک قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آستانه اشرفیه تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی (ســید احمد نصیری پور کماچالی) فرزند (ســید حسن) به شــماره شناسنامه ( )1صادره (آستانه) بصورت
ششــدانگ یکبابخانه و محوطه بمســاحت ( )278.80مترمربع بشماره پالک ( )652فرعی از ( )136اصلی قسمتی از پالک ( 1و غیره)
فرعی از اصلی مذکور بخش  14گیالن واقع در آســتانه – روســتای نیاکو کوچه گلهای  5خریداری از مالکرســمی از نسق اکبر کارگر
محرز گردیده اســت .ردیف  : 5برابر رای بشــماره 140160318006000354هئیت یک قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آستانه اشــرفیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی (علیرضا
محمدی شــعبان بســتی) فرزند(محمد علی) به شماره شناســنامه ( )4045صادره (آستانه) بصورت ششــدانگ یکبابخانه و محوطه و
انباری بمساحت ( )2451مترمربع بشماره ( )104فرعی از ( )78اصلی قسمتی از ( )60فرعی از اصلی مذکور بخش  14گیالن واقع در
آســتانه – دهستان چهارده روســتای کشتصت آبادان خریداری از مالک رسمی از نسق محمد علی محمدی شعبان بستی محرز گریده
اســت .ردیف  :6برابر رای بشماره 140060318006005536هئیت یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آســتانه اشــرفیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی (عزیز عبدی ینگجه) فرزند
(عبداله) به شــماره شناسنامه ( )1131صادره (سراب) بصورت ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان بمساحت ()325.28
مترمربع بشــماره پالک ( )201فرعی از ( )102اصلی قســمتی از پالک ( )102فرعی از اصلی مذکور بخش  14گیالن واقع در آستانه
روســتای اشــماتدهگاء خریداری از مالک رسمی از نســق مصطفی دردمند محرز گردیده است .لذا هر کس اعم از مجاورین و صاحبان
حقوق و مالکین مشاع نسبت به اصل وحدود مفروزی اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در
محل تا  2ماه اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف  1ماه از تاریخ تســلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواســت دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد.در اینصورت
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم
دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور ســند مالکیت نماید صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .تاریخ انتشار اول 1401/02/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/7 :

 124رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آستانه اشرفیه – رامین باقری مطلق
آگهی حصروراثت

آقای علی عبدی چالکســرائی فرزند قدرت به شماره شناسنامه  5179702712اســتناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه
ورثه درخواســتی بشــماره  967تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته است که شــادروان قدرت عبدی چالکسرائی به شماره
شناســنامه  241در تاریخ  1395/12/25در اقامتگاه دائمی خود در شهرســتان ســیاهکل درگذشــته و ورثه حین الفوت وی عبارتند
از-1 :علی عبدی چالکســرائی فرزند قدرت به شــماره شناســنامه  5179702712پســر متوفی و متوفی بجز وراث فوق وراث دیگری
ندارد،این آگهی برای یکی از جراید کثیر االنتشــار درج می گردد تا هرکســی نســبت به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد وی می باشــد ظرف یک ماه پس از انتشــار به شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ســیاهکل تقدیم نماید در غیر این صورت
گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.

ح  160قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سیاهکل -مهدی زین العابدینی

آگهی حصروراثت

خانم شــهال طالش پور فرزند نصراله به شــماره شناســنامه  5179281474اســتناد شــهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه
درخواســتی بشماره  987تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته است که شــادروان زلیخا فهیمی نودهی به شماره شناسنامه  3در
تاریخ  1393/10/12در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان سیاهکل درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از -1 :عارف طالش پور فرزند
نصراله به شماره شناسنامه  5179280885پسر متوفی  -2حامی طالش پور فرزند نصراله به شماره شناسنامه  5179281482پسر متوفی
 -3پریســا طالش پور فرزند نصراله به شماره شناسنامه  5719280893دختر متوفی  -4شهال طالش پور فرزند نصراله به شماره شناسنامه
 5179281474دختــر متوفی و متوفــی بجز وراث فوق وراث دیگری ندارد،این آگهی برای یکی از جراید کثیر االنتشــار درج می گردد تا
هرکســی نســبت به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی می باشــد ظرف یک ماه پس از انتشــار به شعبه اول شورای حل
اختالف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.

ح  161قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سیاهکل -مهدی زین العابدینی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قرچک
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

برابر رای شــماره  140160301051000341هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرحمت علی زاده حسین حاجلو فرزند کرامت بشماره
شناســنامه  16صادره از بیله ســوار در عرصه ششدانگ یک باب خانه به مساحت  135/56مترمربع پالک  2127فرعی از  24اصلی واقع در
قرچک خریداری از مالک رســمی آقای کاظم میرزائی پوئینک محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس ازاخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/8 :
شد.تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/24 :

م.الف  10672رئیس ثبت اسناد و امالک – محمدرحیم پورراینی
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان ایالم
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک آبدانان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع مــاده  3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی،برابررأی
 140160315007000183شــماره هیــأت اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مســتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحمان اســکندری فرزند رضابه شــماره شناسنامه
428صــادره ازآبدانان دریک باب خانه به مســاحت 170/45مترمربع پالک 12543فرعی از31اصلی قطعه 7ایــالم ،واقع درآبدانان-انتهای
خیابان هزاردر-خیابان 12متری-جنب اداره گازخریداری شــده ازخانم مهنازفتح الهی ومنتسب به مالکیت رسمی آقای حاتم احمدی محرز
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشارنوبت اول 1401/02/24:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/03/08 :

رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان آبدانان-بابک ولی زاده

آگهی فقدان
برگ سبز  ،سند کمپانی ،کارت ماشین ،کارت سوخت و وکالتنامه خودرو سواری آردی
مدل 1383شماره شاسی83121806:شــماره موتور11783020793 :شماره انتظامی
126– 47:س 18به نام ابوالفضل ده نمکی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد.
چاپ1401/02/24 :
اراک

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر ماده3وماده-13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابــرآراء صــادره هیئــت موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضــی وســاختمانهای فاقد
سندرســمی مســتقردرواحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض حسین پایان بشــماره شناسنامه442بشماره
ملی2121325689صادره ازگرگان فرزند غالمرضا متقاضی کالسه پرونده1400114412480000616در
ششدانگ1قطعه زمین که درآن احداث بنا شده است بمساحت 250/75مترمربع قسمتی ازپالک از-3اصلی
واقع دراراضی اوزینه بخش3حــوزه ثبت ناحیه2گرگان طبق رای صادره حکایت ازتصرفات متقاضی داردلذا
بمنظوراطالع عموم مراتب در2نوبت به فاصله 15روزآگهی میشــود ازاینرواشخاصی که نسبت به رای صادره
فوق الذکراعتراض داشــته باشند میتوانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت 2ماه اعتراض خود را باذکرشماره
پرونده به این اداره تســلیم وپس ازاخذ رســید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی
دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواســت رابه این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشارنوبت اول1401/02/07تاریخ انتشارنوبت دوم1401 /02/24م-الف10781
-261رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دوگرگان-حجت اهلل تجری

فقدان مدارک موتورسیکلت
برگ ســبز و پالک موتور ســیکلت سیســتم توریســت تیــپ  125CCمدل ســال
 1393بــه رنگ گوجه ای به شــماره موتور  0125N2D931487و شــماره شاســی
 125T9307109***N2Dبه شماره پالک  322 / 68834بنام آقای احمد بیات نام
پدر رحیم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
نظرآباد 4166 :
آگهی مفقودی مدارک خودرو
برگ ســبز و ســند کمپانی خــودرو وانت مزدا به شــماره موتور  227901و شــماره
شاسی 7616000667به شماره انتظامی ایران 219 -68ص  76متعلق به آقای عباس
گل پروری راد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ساوجبالغ 21 -
آگهی درخواست حصر وراثت

آقای حســن دنکوب فرزند نادعلی بشــرح درخواستی که بکالســه-32این شورا ثبت گردیده درخواســت صدورگواهی انحصاروراثت نموده
واعالم داشــته که نادعلی دنکوب فرزند قربان بشــماره شناســنامه2268954390صادره ازعلی آباد درتاریخ نامعلوم دراقامتگاه دائمی خود
شهرســتان فاضل آبادفوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از /عبارتســت از-1حســن دنکوب ف نادعلی ش م2269634187ت
ت43/1/1فرزندمتوفی-2یدالــه دنکــوب ف نادعلــی ش م2269563984ت ت33/1/1فرزندمتوفی-3فاطمه زهــرا دنکوب ف نادعلی ش
م2268957454ت ت 25/12/20فرزندمتوفی-4رقیــه دنکوب ف نادعلی ش م2269595599ت ت38/1/1فرزندمتوفی-5ام البنین دنکوب
ف نادعلــی ش م2269555147ت ت29/1/1فرزندمتوفی-6ماه طال دنکوب ف حاجی ش م 2268970884ت ت1302/9/6همســرمتوفی
والغیراینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی
نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.

-284رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت

آقای عبدالجالل تیال فرزند خدایار بشــرح درخواستی که بکالسه-34این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده
واعالم داشته که خدایارتیالفرزند اله یاربشماره شناسنامه4979350631صادره ازآق قال در تاریخ1401/1/31دراقامتگاه دائمی خود شهرستان فوت
نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از-1عبداله تیال ف خدایار ش م 2269683315ت ت47/1/1فرزندمتوفی-2محمدعلی تیال
ف خدایار ش م2269161998ت ت53/4/1فرزندمتوفی-3عبدالجالل تیال ف خدایارش م4979173632ت ت56/6/1فرزندمتوفی-4ابراهیم تیال
ف خدایارش م4979706568ت ت60 /1/1فرزند متوفی-5مریم تیال ف خدایارش م2269160924ت ت 48/6/1فرزند متوفی-6آق بی بی تیال ف
خدایارش م2269711203ت ت50/5/1فرزندمتوفی-7مدینه نظری ف تای جان ش م 2269551060ت ت26/2/5همسرمتوفی والغیراینک شورا
پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ
انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول(اسناد رهنی)
بموجب پرونده اجرائی کالســه9900036له بانک پارسیان علیه شــرکت کندو فردوس سهامی خاص(وام گیرنده)
وآقــای اراز صحنــه فرزندغفار بشــماره ملی(4979510949راهن)مورد وثیقه ششــدانگ 1قطعــه زمین با بنای
احداثــی دارای پالک شــماره5368فرعی ازیــک اصلی مفروز ومجزی شــده از 497فرعی از اصلــی مذکور واقع
در اراضــی آق قــال بخش7ثبت آق قال بنشــانی آق قال خیابان عیــدگاه الله21بمســاحت233/13مترمربع ذیل
شماره11914صفحه166دفتر جلد78بنام اراز صحنه ثبت گردیده وطبق سندرهنی شماره19173مورخ139/10/03
3دفتراسناد رسمی شماره109گرگان بنفع بانک پارسیان بمبلغ1/270/000/000ریال بمدت 10سال ثبت شده است
که بدلیل عدم پرداخت بدهی منجر بصدوراجرائیه شده حدود اربعه ملک شماال درب ودیواریست بطول8/64متر به
خیابان الله21شرقا بدیواربطول 28/04متربه تصرفی جلیل مسکنی باقیمانده پالک497فرعی جنوبا بدیوار بطول8متر
به تصرفی اســماعیل یلقی باقیمانده پالک497فرعی غربا دیواریســت بطول 28/01متربه تصرفی عبداله قرنجیک
باقیمانده پالک497فرعی مشــخصات بنا درعرصه ملک مذکوراعیانی بصورت ســاختمان مسکونی یک طبقه روی
همکف بااسکلت بتنی احداث شده طبقه همکف بمساحت104مترمربع وطبقه اول بمساحت112/30مترمربع بوده
که هرکدام بصورت 1واحدمسکونی مجزا میباشند همکف شامل هال ویک اتاق با کف سرامیک وبدنه اندود گچ وکاغذ
دیواری آشپزخانه کاشی و سرامیک ودارای کابینت فلزی سرویسهای بهداشتی نیز کاشی وسرامیک میباشد طبقه
اول شامل هال ودو اتاق باکف سیمانی وبدنه اندود گچ آشپزخانه کاشی وسرامیک ودارای کابینت فلزی سرویسهای
بهداشتی نیز کاشی وسرامیک میباشد درب وپنجره های ساختمان ازجنس آلومینیوم ونمای ساختمان سنگ وقدمت
ســاختمان بالغ بر13ســال که درتصرف مالک میباشــد وداری دو امتیاز برق ویک امتیاز گازوآب میباشد ملک تا
تاریخ1401/12/23توســط بیمه پارسیان تحت پوشش بیمه حوادث وآتش ســوزی قرارگرفته است وبرابر گزارش
هیات 3نفره کارشناســان رسمی دادگســتری ارزش ملک باتوجه به موقعیت مساحت وعوامل موثر بصورت تخلیه
وبدون لحاظ دیون احتمالی بمبلغ چهارده میلیارد ریال(14/000/000/000ریال)ارزیابی گردیده وقطعی اســت لذا
مزایده ازساعت9الی12روزسه شنبه مورخ1401/03/10درمحل اداره ثبت اسناد وامالک آق قال واقع درآق قال خیابان
شهیدباهنرجنوبی کوچه خوشکلدی-18ازطریق مزایده بفروش میرسد مزایده ازمبلغ14/000/000/000ریال (چهارده
میلیارد ریال)شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهدشد والزم به ذکراست پرداخت بدهیهای مربوط به
آب وبرق گازاعم ازحق انشــعاب ویاحق اشــتراک ومصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیزبدهیهای
مالیاتی وعوارض شــهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یانشده باشد بعهده برنده
مزایده اســت ونیزدرصورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد
خواهدشد وفروش کالنقدی است وحق االجراوحق مزایده برابر مقررات وصول خواهدشد طالبین میتوانند درساعات
اداری جهت کســب اطالعات بیشــتر به ادراه ثبت اسناد وامالک آقق قال بنشــانی باال مراجعه نمایند وخریداران
میتوانند در وقت مقرردرمحل مزایده حاضر ودرجلسه مزایده شرکت نمایند وبرابر ماده-136اصالحی آیین نامه اجرا
شــرکت درمزایده منوط بپرداخت ده درصد ازمبلغ پایه کارشناسی بحساب سپرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده
قانونی اودرجلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5روز ازتاریخ مزایده
بحســاب صندوق ثبت تودیع نماید ودرصورتی که ظرف مهلت مقررمانده فروش را بحساب سپرده ثبت واریز نکند
مبلغ 10درصد واریزی ققابل اســتردادنبوده وبحساب خزانه واریز خواهدشــد دراینصورت عملیات فروش ازدرجه
اعتبار ساقط ومزایده تجدیدمیگردد درصورتیکه مال مورد مزایده خریدار پیدانکند یا دریافت حق االجرا وحق مزایده
به قیمتی که مزایده ازآن شــروع میشود به بستانکار واگذار میشــود فروش مال به نسیه درصورتی جایز است که
متعهد له فروش به نســیه راقبول ومدیون نیزمازاد را نقدا دریافت ویا نســبت به مازاد نســیه را قبول کند ودرهردو
صورت خود مســئول وصول خواهد بود ونیمعشراجرایی وحق مزایده نقدا دریافت میشود ضمنا چنانچه روز مزایده
تعطیل رســمی گردد مزایده روزاداری بعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهدشد .تاریخ انتشار روز
شنبه1401/02/24م-الف10893
-275رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان آق قال-محمدفندرسکی
آگهی درخواست حصر وراثت

خانم آزاده بزرگزائی فرزندمحمد بشرح درخواستی که بکالسه-36این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشته
که معصومه ایوازفرزند علی بشــماره شناسنامه3671102039صادره اززابل در تاریخ1400/12/6دراقامتگاه دائمی خود شهرستان فاضل آباد فوت
نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز /عبارتست از-1احمد بزرگزائی ف محمد ش م6249691960ت ت59/4/1فرزندمتوفی-2آرزو بزرگزائی
ف محمد ش م6249938648ت ت66/1/13فرزندمتوفی-3آرزوبزرگزائی ف محمد ش م6240000515ت ت70/5/12فرزند متوفی والغیراینک
شــورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد
ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
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خانم بتول مقســمی فرزند حســن بشرح درخواستی که بکالسه-40این شورا ثبت گردیده درخواســت صدورگواهی انحصاروراثت نموده
واعالم داشته که حسن مقسمی فرزند علی اصغربشماره شناسنامه2269532104صادره ازعلی آباد درتاریخ1400 /11/13دراقامتگاه دائمی
خود شهرستان فاضل آباد فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از-1بتول مقسمی ف حسن ش م2268877515ت
ت54/1/1فرزندمتوفی-2فاطمــه مقســمی ف حســن ش م2269823893ت ت 63/3/10فرزندمتوفی-3رقیه مقســمی ف حســن ش
م2269721640ت ت51/1/1فرزندمتوفی-4خدیجــه مقســمی ف حســن ش م 2268938794ت ت59/10/1فرزندمتوفی-5محمدعلی
مقســمی ف حسن ش م 2269689089ت ت48/3/1فرزندمتوفی-6شهربانوبیگم موسوی ف سید ابوالقاسم ش م2269124480ت ت/8/9
23همسرمتوفی والغیراینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت
نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
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آقای قربان بی بی نظری فرزند ساحت بشرح درخواستی که بکالسه-38این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده
واعالم داشــته که ساحت نظری فرزند دوردی بشماره شناســنامه4979337201صادره از آق قالدرتاریخ 99/11/18دراقامتگاه دائمی خود
شهرســتان فاضل آباد فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از-1عرازمحمد نظری ف ساحت ش م2269744454ت
ت54/4/1فرزندمتوفی-2محمدنظــری ف ســاحت ش م2269732987ت ت52/1/1فرزندمتوفی-3اغــول جــان نظری ف ســاحت ش
م2269254619ت ت41/8/1فرزندمتوفی-4هاجرنظری ف ساحت ش م2269254635ت ت46/12/1فرزندمتوفی-5مریم نظری ف ساحت
ش م2269254627ت ت43/6/3فرزندمتوفی-6امان بی بی نظری ف ســاحت ش م2269161440ت ت51/1/1فرزندمتوفی-7رابغه نظری
ف ساحت ش م4979935915ت ت67/7/24فرزندمتوفی-8دوندی نظری ف ساحت ش م2269827295ت ت63/6/1فرزندمتوفی-9قربان
ســلطان نظری ف خوجه محمد ش م2269547462ت ت23/1/3همســرمتوفی-10قربان بی بی نظری ف ساحت ش م4979150489ت
ت57/6/1فرزندمتوفی والغیراینک شــورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد
ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
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