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متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / اينجانبان 1- صديقه ، شمســى ، حبيب اهللا ، احمد ، حسين ، قدسيه و انسى 
همگى همتى 2- محسن ، ناصر ، و مجيد همگى محمدى 3- يونس روح افزاء مالك/ مالكين پالك ثبتى 41 فرعى از 
68 اصلى واقع در قريه روح افزاء به نشانى دماوند محله روح افزاء موضوع متقاضى تعيين بستر و حرايم احتمالى 
رودخانه/مسيل/نهر ... در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس 
ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى 
باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ 
انتشــار آگهى به امور آب دماوند به نشــانى گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن ورزشى وليعصر مراجعه 
نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران 
(امور آب دماوند) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/4202- 

تاريخ انتشار نوبت اول:96/1/21- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/1/31
 شركت آب منطقه اى تهران – دماوند

آگهى اخطاريه طالق (نوبت دوم)
اخطاريه مرحله دوم را جهت اجراى صيغه طالق به آقاى محمدعلى زراعتكار اعالن بفرماييد تا در اســرع وقت 

به اين دفترخانه مراجعه نمايد. 
سردفتر ازدواج ش 2 و طالق شماره 15 كاشان

آگهى دعوت افراز
چون آقاى رضا صفرى فرزند عباس احدى از مالكين مشاعى پالك 1/991- اصلى واقع در بخش 2- سيستان 
شهرســتان زابل طبق درخواست شــماره 518- ز مورخ 96/1/23 تقاضاى افراز ســهمى خود را از پالك مرقوم با 
اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز 
خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق 
ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســاير مالكين مشاع و كسانيكه حق و 
حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز دوشــنبه مورخه 
1396/2/11 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز 
برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: پنجشنبه 

مورخه 1396/1/31- م الف/155
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

گواهى حصر وراثت
آقاى سيد عباس موسوى به شماره شناسنامه 3320 به شرح دادخواست به كالسه 77/2/96 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشــعار داشته كه شــادروان سيد داود موسوى به شماره شناسنامه 
4168 در تاريخ 95/11/24 اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- ســيد عباس 
موســوى فرزند ســيد داود به ش ش 3320 صادره از دماوند فرزند متوفى 2- ســيد محسن موسوى فرزند سيد 
داود به ش ش 5970 صادره از دماوند فرزند متوفى 3- ســيد على اصغر موســوى فرزند ســيد داود به ش ملى 
0430190530 صادره از دماوند فرزند متوفى 4- مريم الســادات موســوى فرزند ســيد داود به ش ش 5906 
صادره از دماوند فرزند متوفى 5- ســيده مهديه موســوى فرزند سيد داود به ش ملى 0430080298 صادره از 
دماوند فرزند متوفى 6- معصومه احمدى فرزند عزيزاله به ش ش 2334 صادره از تهران همســر متوفى ، اينك 
با انجام تشــريفات قانونى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/4243
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

برگ دادخواست به دادگاه نخستين
خواهان: بهمن پناهى امرائى فرزند موسى متولد 1370/11/1 ، كارگر ، به نشانى گيالوند شهرك سپاه خ سوم 
غربى پ 18 ، خوانده: محسن دهقان فرزند جمشيد مجهول المكان ، خواسته يا موضوع و بهاى آن: تقاضاى رسيدگى 
و اعالن فسخ قرارداد فروش خودرو مورخ 1395/11/26 و كليه خسارات دادرسى مقوم به مبلغ 51/000/000 
ريال فعالً ، داليل و منضمات دادخواست (مدارك) تصوير كارت ملى ، تصوير قرارداد عادى مورخ 1395/11/26 ، 
رياست محترم دادگاه- احتراماً اينجانب خواهان كه مالك يك دستگاه خودروى سوارى پژو به رنگ نقره اى به پالك 
شــهربانى ايران 99-298ه65 مى باشــم كه طى فروش اين خودرو به شــخص خوانده كه ايشان خود را با مدارك 
تقلبى و اعالم كدملى و نشانى اشتباه معرفى كرده است به وى فروختم و ايشان با پرداخت بخشى از ثمن معامله از 
پرداخت الباقى آن امتناع و حال غايب و مجهول المكان است كه با توجه به وضعيت فروش خودرو شامل پرداخت 
ثمن و اينكه وضعيت خودرو مشــخص نيســت و نامبرده هيچ اقدامى صورت نداده اســت جهت فسخ و اعالن آن با 
ثبت در اين دادخواست و مدارك موجود و اينكه نامبرده مجهول المكان است و امكان ارسال اظهار نامه نبوده است 

تقاضاى اعالن فسخ قرارداد و تشريفات قانونى در اين زمينه مورد استدعاست. م الف/4241
حوزه دوم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره پرونده: 95/357 شــعبه چهارم شوراى حل اختالف ، خواهان: حسين اديبى دشتكى فرزند اله كرم ، 
خوانده: امير حســين كاويانى فرزند منصور ، خواســته مطالبه در پرونده كالسه 95/357 شعبه چهارم شوراى حل 
اختالف ثبت كه مراتب برابر مقررات مربوطه يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار چاپ بدينوســيله به 
خوانده ابالغ و اعالم ميگردد تا در وقت رســيدگى روز دوشــنبه مورخه 96/3/22 ســاعت 9 صبح حاضر و چنانچه 
دفاعى دارند ضمن دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم كتباً اعالم در غير اين صورت شوراى حل اختالف غياباً 

رسيدگى و حكم الزم را صادر مى نمايد. م الف/72
رئيس شعبه چهارم شوراى حل اختالف گناوه

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد روستا داراى شناسنامه شماره 1416بشرح دادخواست تقديمى از شوراى حل اختالف حوزه شماره 
5 گناوه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حسين روستا بشناسنامه شماره 
3 صادره از گناوه در تاريخ 96/1/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- رضا روستا ش ش 21 ت ت 1354 پسر 2- محمد روستا ش ش 1416 ت ت 1364 پسر 3- رضوان روستا 
ش ش 885 ت ت 1346 دختر 4- فاطمه روســتا ش ش 501 ت ت 1348 دختر 5- زهرا روســتا ش ش 8220 
متولد 1349 دختر 6- كفايت روستا ش ش 9951 ت ت 1351 دختر 7- معصومه روستا ش ش 140 ت ت 1356 
دختر 8- مريم روستا ش ش 321 ت ت 1358 دختر 9- آمنه روستا ش ش 5378 ت ت 1366 دختر 10- خيرى 
جمى ش ش 318 ت ت 1326 همســر ، والغير اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا چنانچه اشخاص اعتراض دارند و يا وصيتنامه اى از متوفى نزدشان باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 
يك ماه به شــوراى حل اختالف تقديم واال گواهى صادر مى گردد ضمناً هر وصيت نامه جز ســرى و رسمى كه بعد از 

اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود. م الف/68
رئيس شوراى حل اختالف حوزه شماره 5 گناوه

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: ســيد عباسعلى موسوى فرزند سيد حســين به نشانى سمنان ، سمنان ، 
پيرنجم الدين ، ساختمان ميثاق ، طبقه اول ، واحد 2- مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: سيد محمد حسينى 
نوكنده ، به نشــانى ســمنان مسكن مهر بلوار نجم خيابان مومن قطعه 29 روبروى فروسيليس بلوك جى واحد 11- 
محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 9510092744500150 و شماره دادنامه مربوطه 
9509972744500210 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 95/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/237/500 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چكها بشرح فوق الذكر الى 

يوم الوصول كه طبق شاخص بانك مركزى توسط اجراى احكام محاسبه خواهد شد راى غيابى است.
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 5 شوراى حل اختالف شهر سمنان – راضيه رحمانى كوه بنانى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگى
خواهان عباس ابراهيميان دادخواستى مبنى بر مطالبه طلب بطرفيت محسن فريدى تسليم دفتر شوراى حل 
اختالف شعبه 3 رودهن نموده كه پس از ثبت به كالسه 96/ش17/3 براى مورخ شنبه 96/3/13 ساعت 15/30 
تعيين وقت گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آ د م مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى شــود تا خوانده از تاريخ نشــر 
آگهى ظرف مهلت يك ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه اى از دادخواست و ضمائم را 
دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حضور به هم رساند در صورت عدم حضور شورا غياباً رسيدگى 

خواهد كرد. م الف/4246
رئيس شوراى حل اختالف شعبه 3 رودهن

آگهى مزايده مال غير منقول (اسناد رهنى) كالسه 9400092
ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 203925 مترمربع به پالك 11 فرعى از 86 اصلى واقع در قريه چنار 
شرق حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماال به طول 670 متر پى است اشتراكى با قطعه 6 تفكيكى شرقا به طول 
344 متر و 70 متر پى اســت به خيابان 20 مترى احداثى جنوبا به طول 497/10 متر پى اســت با قطعه 8 تفكيكى 
غرباً به طول 388/80 متر پى است به اراضى باير حصارك كه ذيل ثبت شماره 94033 صفحه 460 دفتر 497 مع 
الواسطه به شركت مهندسى و فن آورى پتريس سهامى خاص انتقال يافته است و بموجب سند رهنى شماره 3931 
مورخ 1387/02/04 و 4138 مورخ 1387/03/29 تنظيمى دفترخانه اســناد رسمى شماره 838 تهران در رهن 
بانك سرمايه شعبه اسكان قرار گرفته و به موجب نامه شماره 16018 مورخه 1395/10/1 اداره اجراى دماوند به 
مبلغ 32481535814 ريال بازداشت گرديده است كه بعلت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت كالسه 
9400092 شده است و برابر نظريه مورخ 1395/11/03 كارشناس رسمى داگسترى توصيف اجمالى مورد وثيقه 
عبارت اســت از ملك فوق واقع در دماوند روســتاى چنار شــرق ملك مذكور باغى است محصور با فنس به مساحت 
203925 مترمربع در 2 قسمت 1-مجموعه باغات گردو و بادام و ساير درختان مثمر به مساحت 180000 مترمربع 
شــامل باغ گردو با 1500 اصله درخت و ســن حدود 15 ســال و باغ بادام با 200 اصله درخت مسن باغات احداثى 
با اصول فنى غرس گرديده اند و از رســيدگى نسبتاً مناسبى برخوردار هستند درختان به نسبت از رشد مناسبى 
برخوردارند شبكه آبيارى قطره اى در كل باغات گردو و بادام تعبيه گرديده و يك حلقه چاه عميق در باغ وجود دارد 
كه در حال حاضر خشك شده و فاقد آبدهى ميباشد و آب مورد نياز جهت آبيارى باغات از ارديبهشت ماه تا مهرماه هر 
سال در گردشى معين از همسايه ها اطراف ملك خريدارى مى گرديد و بوسيله لوله به شبكه آبيارى منتقل مى گردد 
و در پيرامون كل ملك دو رديف درختان سنجد وكاج غرس گرديده. 2- بقيه ملك تعرفه شده به مساحت 20000 
مترمربع با تغيير كاربرى اراضى كشاورزى و باغى به ساختمان هاى مسكونى و ادارى و كارگرى و انبارى و موتورخانه و 
آب انبارى و محوطه سازى تخصيص داده شده كليه ابنيه و متحدثات موجود در اين پالك مجوز قانونى الزم را ندارند 
كل ملك با فنس محصور اســت امتياز برق فشــار قوى 100 آمپرى ملك لغو گرديده و در حال حاضر برق مورد نياز 
تاسيسات بوسيله 2 دستگاه موتور ژنراتور 127A110 تامين مى شود و به مبلغ 173500000000 ريال معادل 
هفده ميليارد و ســيصد و پنجاه ميليون تومان ارزيابى شــده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالسه 
فوق الذكر در روز دو شــنبه مورخ 1396/02/18 از ســاعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اســناد و امالك دماوند 
واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت اسناد و امالك دماوند از طريق مزايده 
به فروش مى رســد مزايده از مبلغ 173500000000 ريال شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته 
مى شود. شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كالً نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل 
رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران 
ميتواند جهت شــركت در مزايده با ارائه چك تضمين شــده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت 
نمايند ضمناً بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و 
عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند 
انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهاى دارائى و شهردارى و ... خواهد بود مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار به 
وارده شماره 139505001090000568 بيمه مى باشد. م الف/42482/1- تاريخ انتشار آگهى:1396/1/31
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رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حجت اله رحمانى داراى شناســنامه شــماره 3 به شــرح دادخواست به كالســه 4/7/96 از اين دادگاه 
درخواســت گواهى حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ميرزا آقا رحمانى به شناســنامه 30 در 
تاريخ 1378/7/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حجت 
اله رحمانى فرزند ميرزآقا به ش ش 3 صادره از دماوند پسر متوفى 2- خورشيد رحمانى فرزند ميرزآقا به ش ش 
607 صادره از دماوند دختر متوفى والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت يك 
مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/4242
قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف دماوند مستقر در دمادشت

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت يك باب مغازه به مســاحت 25/60 مترمربع بشماره 3979 فرعى از 71 اصلى واقع در جيالرد 
كه ذيل ثبت و صفحه 165 دفتر جلد 322 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 421194 بنام آقاى مصطفى اوسطى 
صادر و تسليم گرديده است. سپس وراث نامبرده نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل 
آن بشماره 44368-1395/11/12 بگواهى دفترخانه 12 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت 
نامعلوم و قيد نشــده مفقود گرديده است و درخواســت صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا 
مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كســى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 
10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا 
با تنظيم صورت مجلس ســند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شــود در غير اين صورت پس از 

انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/4245
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان
نظر به اينكه در اجراى مواد 3، 15، 16،  17 و18  و..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 آئين نامه اجرائى آن متقاضى ذيل با ارائه اسناد و مدارك عادى و اسناد مشاعى 
درخواســت صدرو ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيأت موضوع قانون مذكور مصوب 1390/09/20 
مجلــس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لــذا مراتب به 
اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم آگهى مى گردد. قريه نخجير كاليه الهيجان 
ســنگ اصلى 5 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير: پالك فرعى 4708 مفروز از 2- امير حســن كاظم نژاد فرزند 
كريم ش ش و كدملى 2730174966 صادره از آســتانه اشــرفيه و هليا كاظم نژاد فرزند كريم ش ش و كدملى 
0015792080 صادره از تهران – (مشــاعا بالسويه) –ششدانگ يكقطعه زمين جهت الحاق با پالك اصلى 5 فرعى 
1391 بخش 14 گيالن به مساحت 19/02 مترمربع از مورد مالكيت نسقى صديقه اسالمى به استناد آراء صادره 
139560318005004380 و 139560318005004384 مورخه 1395/12/21 هيات . لذا هركس اعم از 
مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد مى تواند 
از تاريخ اولين انتشار آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به ادره ثبت اسناد الهيجان تحويل و ظرف مدت يكماه 
به مراجع قضائى صالحه دادخواست تسليم و گواهى آن را به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اينصورت پس از 
انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز 
مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 1396/1/17   تاريخ انتشــار نوبت 

دوم: 1396/1/31 
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–

فراخوان تعویض اسناد مالکیت دفترچه اي  به 

اسناد کاداستري (ظرف حداکثر 72ساعت)

در اجـراي قانون حدنگار و ضرورت تبدیل اسـناد مالکیت  دفترچه 

اي به اسـناد کاداستري، به اطالع مالکین محترم می رساند که به منظور 

اسـتفاده  از خدمات الکترونیک ثبتی و پیشگیري از جعل و زمین خواري 

نسبت به تعویض اسناد دفترچه اي خود سریعا اقدام نمایند.

روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختیارى


