
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
آگهی 6

شنبه 20 آبان 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3227 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
نوبت اول

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب آرزو عینی فرزند رحمان به ش��ماره شناسنامه 
8534 ص��ادره از تهران در مقطع کاردانی رش��ته حس��ابداری صادر از واحد 
دانش��گاهی س��ما تنکابن با ش��ماره 83740763 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش��ود اصل مدرک را به دانش��گاه آزاد اس��امی واحد سما 
تنکابن به نش��انی تنکابن – ولی آباد کیلومتر 2 شهرک آزادی آموزشکده فنی 

و حرفه ای سما ارسال نماید. 

مفقودی
کارت هوشمند به شماره 2150184 بنام علی طالبی به شماره پاک 

ایران 33-126 ع 84 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . 

مفقودی
دفترچه تاکسیرانی بنام نادر هاش��می کوچکسرایی به شماره دفترچه 
11218/92 تاریخ ص��دور 1392/9/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

دادنامه 
پرونده کاسه 9509984410401177 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان ارومیه  تصمیم نهایی شماره 
خواهان : خانم الناز عدالت ف عبدالعلی به نشانی استان آذربایجان غربی- شهرستان ارومیه- 

خ هشت شهریورخ خ عارف- کوچه هفتم- آپارتمان ارسام1- واحد4    
خوانده : آقای روانبخش کاکاوند ف دوستعلی به نشانی استان آذربایجان غربی- شهرستان ارومیه 

خ هشت شهریورخ خ عارف- کوچه هفتم- آپارتمان ارسام1- واحد4 )فعا مجهول المکان( 
خواسته : طاق به درخواست زوجه 

رای دادگاه : در خص��وص دادخواس��ت خان��م الناز عدال��ت ف عبدالعلی ب��ه طرفیت آقای 
روانبخش کاکاوند ف دوس��تعلی به خواس��ته صدور حکم به طاق به لحاظ تخلف از شروط 
ضمن عقد نکاح و عسر و حرج زوجه بدین شرح که خواهان توضیح داده است خوانده مدت 
بیش از چهار س��ال است که زندگی مش��ترک را ترک نموده و دارای مشکات روانی نیز می 
باش��د و به جهت سکونت در کشور اس��ترالیا جهت اجرای طاق به محاکم کشور استرالیا نیز 
مراجعه نموده و به حکم دادگاه فدرال آن کشور و طبق مقررات استرالیا با توجه به گزارشات 
روانشناسان و پلیس حکم طاق در آن کشور صادر شده و هم اکنون نیز از مدت ترک منزل 
در محلی نامش��خص زندگی می نماید . خواهان اظهار داشته است از محل سکونت زوج بی 
اطاع بوده و به جهت ترک زندگی مش��ترک از چندین سال قبل زوجه در عسر و حرج قرار 
داش��ته و ب��ه جهت آن و تحقق ش��رط ضمن عقد تقاضای طاق دارد ب��ا عنایت به اظهارات 
خواهان و رونوش��ت سند ازدواج علقه زوجیت فیمابین خواهان و خوانده به عقد دائم محرز 
اس��ت و با عنایت به اظهارات خواهان و تحقیقات بعمل آمده ترک زندگی مش��ترک از سوی 
خوانده در سالیان گذشته محرز است زوجه مهریه و سایر حقوق مالی قانونی و شرعی خود 
ناشی از عقد ازدواج در قبال تطلیق نفس به زوج بذل و قبول بذل نمود . زوجه فاقد جهیزیه 
می باش��د . زوجین دارای یک فرزند مش��ترک پس��ر بنام اهورا می باشند که زوجه خواستار 
حضانت فرزند مش��ترک با تامین نفقه فرزند مش��ترک می باش��د و به داللت نتیجه آزمایش 
مربوطه باردار نمی باش��د علی هذا دادگاه با توجه اینکه نصایح و مواعظ دادگاه و مس��اعی 
مش��اور دادگاه جه��ت اصاح ذات البین موثر واقع نگردی��د و زوجه اصرار به جدایی دارد و 
تخلف زوج از ش��روط ضمن عقد و ش��رط وکالت بنظر دادگاه محرز است علی هذا مستند به 
م��واد 1133و1151و1148 قانون مدنی و م��واد 27و26و29 قانون حمایت خانواده گواهی 
عدم امکان سازش زوجین را به لحاظ تخلف زوجه از شروط ضمن عقد صادر می نماید در 
خص��وص حقوق مالی با توجه به بذل زوجه دادگاه مواجه با تکلیف نیس��ت حضانت فرزند 
مش��ترک و نفقه فرزند مش��ترک نظر به ش��رایط طرفین و مصلحت فرزند به مادر واگذار می 
ش��ود . احراز ش��رایط صحت اجرای صیغه طاق با سردفتر مجری صیغه طاق می باشد نوع 
طاق بائن و خلعی اس��ت . مدت اعتبار اجرای صیغه طاق سه ماه از تاریخ قطعیت یا اباغ 
دادنامه قطعی اس��ت . رای صادره حضوری و ظرف بیس��ت روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر 

در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد . 
فتاحی- رئیس شعبه اول دادگاه خانواده ارومیه

آگهی مزایده 
به موجب پرونده اجرائی کاسه های 9500022 – 9500025 – 9500023 – 9500047 
ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه بمساحت 254 مترمربع با پاک شماره 109- فرعی از 
107- اصلی بخش 11 سوادکوه واقع در زیراب روستای سرخ کا کوچه قائم یک و شماره 
ثبت 2412 دفتر جلد 19 که بنام مجید باقری سرخی صادر تسلیم گردید طبق اسناد رهنی 
ش��ماره 9806- 82/4/19 و 28906- 91/12/1 و 28906- 91/12/1 و 28916- 
91/12/2 در قب��ال مبال��غ 70000000 ری��ال و 280000000 ری��ال و 120000000 
ریال، 20000000 ریال در رهن بانک تجارت ش��عبه زیراب و سپس بموجب نامه شماره 
139504910362000180 – 95/6/9 اجرای ثبت س��وادکوه در قبال 405/422/135 
ریال و 5 درصد اجرائی در قید بازداش��ت قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 
1/050/000/000 ریال ارزیابی شده و پاک فوق دارای ساختمان ویائی کف کرسی دار 
بمساحت حدود 110 متر مربع با مصالح بنائی با قدمت بیش از 25 سال با نمای اصلی از 
س��فید کاری و نرمه کش��ی بوده و مشتمل بر حال و پذیرائی 2 اتاق خواب آشپزخانه اپن و 
سرویس بهداشتی و تراس بوده کف موزائیک دیوار اندود سفیدکاری پنجره ها و درها چوبی 
کف و دیوار آش��پزخانه س��رویس و سرامیک و کاش��ی کاری و کابینت آشپزخانه فلزی و 
سربندی با چوب و پوشش نهائی حلب میباشد ملک دارای امتیاز برق و آب و گاز و تلفن 
میباش��د که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک می باش��د،پاک فوق محدود بحدود 
ش��ماال اول بطول 14/60 متر پی دیواریست به زمین عباس باقری شرقا بطول های 1/90 
متر و 0/20 متر و 0/90 متر و 14/10 متر و 4/90 متر و 10/20 متر و جنوبا بطول 2/40 
متر درب و دیواریست به کوچه و دوم بطول 7/30 متردیواریست به زمین عباس باقری غربا 
بطولهای 6/35 متر و 10/30 متر و 2/60 متر دیوایست به زمین عباس باقری از ساعت 9 
الی 12 روز شنبه مورخ 1396/09/11 در اداره ثبت اسناد و اماک سوادکوه واقع در زیراب 
خ 20 - متری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، 

مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرربرگزار خواهد شد .
م – ا لف / 40031  
تاریخ انتشار:1396/08/20 
رحمت سلمانی – رئیس ثبت اسناد و اماک سوادکوه 

ش بایگانی شعبه : 960523                  دادنامه
پرونده کاس��ه 9609984444300362 ش��عبه 101 دادگاه کیفری دو ش��هر میاندواب )101جرائی 

سابق( تصمیم نهایی شماره 9609974442601236 
رای دادگاه : در خص��وص اتهامات آقای عطا محم��دی ف رحیم، متولد 1318 آزاد به قید تودیع وثیقه 
دارای سابقه ی کیفری که کم و کیفش در کیفرخواست مشخص نشده است حسب عین عبارات مندرج 
در کیفر خواست دایر بر )1-انجام سرقت های متعدد شبانه یک دستگاه خودرو پژو پارس نقره ای رنگ 
متعلق به آقای تیمور امیری 2-مشارکت در سرقت باطری و کامپیوتر 3-مشارکت در شروع به سرقت 
خودرو ش��بانه یک دستگاه خودروپارس بندهای 2و3 متعلق به خلیل امیری( که موضوع کیفرخواست 
صادره توس��ط دادس��تان محترم میاندوآب و شکایت مالباختگان فوق می باشد دادگاه به قید اینکه علی 
الظاهر حس��ب اظهارات ش��کایت و محتویات پرونده منظور از کامپیوتر، کامپیوتر یا همان ای سی یوی 
خودرو می باشد و اینکه اتهام ردیف اول نیز به قید مشارکت تشخیص گشته و شریک جرائم او در این 
پرونده آقای پرویز رجبی می باش��د با عنایت به ش��کایت شکات گزارشات و تحقیقات معموله  توسط 
پلیس آگاهی و اظهارات و اقاریر متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی اعم از آگاهی و بازپرس��ی 
با شرح منعکس در صورتجلسات مربوطه و فیلم و عکسهای تهیه و پیوست شده از یکی از صحنه های 
س��رقت )س��رقت مربوط به آقای خلیل امیری( و اظهارات ش��ریک جرم وی اتهامات منتسبه را وارد و 
بزهکاری وی را محرز و مس��لم تش��خیص داده و به قید اعمال قواعد ناظر بر تعدد جرائم تعزیری تا سه 
جرم مس��تندا به مواد 18و19و122و34 از قانون مجازات اس��امی کتاب کلیات مصوب 1392 و ماده 
656 از هم��ان قانون کتاب تعزیرات مصوب 1375 مش��ارالیه را من ب��اب اتهامات ردیف اول و دوم به 
تحمل دو فقره 3 سال حبس و 74 ضربه شاق تعزیری و رد مال و من بابت اتهام ردیف سوم به تحمل 
2 سال حبس با این قید که فقط یک فقره مجازات اشد )3 سال حبس و 74 ضربه شاق ( بعاوه ی رد 
اموال مسروقه به اجرا خواهد آمد محکوم و اعام می کند . رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از 
اباغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خواهد بود .  
م الف43       مختار باوفائی- دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری2 میاندواب

 )) آگهي تحدید حدود اختصاصي (( 
بدین وس��یله به اطاع کلیه عموم میرس��اند نظر بر اینکه برابر محتویات پرونده ثبتی تحدید 
حدود اولیه ششدانگ پاک 5142 بخش دو خوي به عمل نیامده قسمتی از پاک فوق الذکر 
به نام جعفر صادق ورمزیار متقاضی شش��دانک پاک ثبتی به ش��ماره 26 فرعی از 5142 
بخش 2 خوی تحت عنوان یکباب خانه به مساحت 142/75 مترمربع واقع در بلوار حاجی 
حس��ینلو کوچه افتخاری یک بوده و بنا به درخواس��ت متقاض��ی تحدید حدود اختصاصی 
پ��اک 5142/26 بخ��ش 2 خوی را از این اداره نموده اند که این اداره براس��اس ماده 14 
قانون ثبت وبند 289 مجموعه بخش��نامه هاي ثبتي نسبت به آگهي تحدید حدود اختصاصي 
اقدام مینماید که نماینده ونقشه بردار این اداره نیز در مورخه 96/9/14 روز سه شنبه رأس 
ساعت 10 صبح جهت تحدید حدود پاک مزبور به محل وقوع ملک واقع در بلوار حاجی 
حس��ینلو کوچه افتخاری یک بوده مراجعه خواهند کرد بدینوس��یله به کلیه صاحبان اماک 
مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی اخطار می گردد تا در موقع تعیین شده در محل حضور به 
هم رس��انند اعتراض مجاورین و صاحبان حقوق ارتقاقی که در موعد مقرر در محل حاضر 
نباش��ند مطابق ماده 20 قانون ثبت تا  30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد ش��د 
و مطاب��ق م��اده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض به اداره ثبت دادخواس��ت خود را مبنی بر ط��رح دعوی در مرجع ذیصاح قضائی 
نمای��د در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون 
توج��ه ب��ه اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد و ضمنا عدم حضور 

مجاورین مانع از  عملیات تحدیدی نخواهد بود . 
تاریخ انتشار : 96/8/20  

سلیمانپور- رئیس ثبت اسنادواماک شهرستان خوي

بخشنامه فقدان سند مالكیت بدفترخانه رسمی شماره سنندج
آقای امیر احمدی با تقدیم یک فرم دادخواستی که به امضاء سه نفر 
ش��هود بگواهی دفتر امضاء ش��ماره 26 سنندج  رسیده است مدعی 
است سند مالکیت ششدانگ پاک 1144 فرعی از 4 اصلی واقع در 
بخش ده س��نندج بنام مش��ارالیه صادر و تسلیم گردیده و برابر سند 
رهنی ش��ماره 4925 مورخ 83/02/05 دفتر 28 س��نندج در قبال 
240/000/000 ریال در رهن بانک صادرات قراردارد، بعلت سهل 
انگاری مفقود و از این اداره درخواس��ت صدور سند مالکیت المثني 
را نم��وده اند که در اجراي م��اده 120 آئین نامه قانون ثبت مصوب 
80/11/08 اعام میدارد که هرگاه سندمالکیتی با مشخصات فوق 
بوسیله شخص یا اش��خاص و یا توسط مالک فوق به آن دفترخانه 
ارائ��ه گردید از هرگونه نقل و انتقال نس��بت به آن خودداری و عینًا 

آنرا ابطال و ضبط در سوابق باین اداره ارسال فرمائید.
شماره: 2200/م الف

رئیس ثبت ناحیه دو سنندج � شجاعی
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( جهت اطاع

آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور م��واد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مص��وب 1390/9/20 و براب��ر رای ش��ماره 139560310010007415 م��ورخ 
1396/07/04 هیأت  موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهشهر 
تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای محمد ش��یرآقایی فرزند محمد حس��ن نسبت به 
سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 48/79 مترمربع قسمتی از 
پاک 16 فرعی از 446- اصلی واقع اراضی اصلی ش��هر و ششدانگ اعیان یکقطعه زمین با 
بنای احداثی 444- اصلی واقع در اراضی شهر بخش 17 ثبت بهشهر که مع الواسطه از مالک 

رسمی حاج حبیب اله مالکپور محرز گردیده است . 
لذا به موجب ماده 3 قانون مذکور و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی  در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه های محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعام ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
دادخواست اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
نوبت دوم: 1396/09/04 تاریخ انتشار:  نوبت اول: 1396/08/20 
نبی اله خواجه وندی کیاسری - رئیس ثبت اسناد و اماک بهشهر
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 آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/9/20 و برابر رای شماره 139560310010008144 مورخ 1396/07/23 هیأت  موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهشهر تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای علی 
اصغر گرایلی فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 438/48 مترمربع 
قس��متی از پاک 31/108 - اصلی واقع اراضی فراش محله بخش 17 ثبت بهش��هر که خریداری شده از 

مالک رسمی حبیب اله ملکپور گردید محرز گردیده است . 
ل��ذا ب��ه موجب ماده 3 قانون مذکور و م��اده 13 آئین نامه مربوطه این آگه��ی  در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه های محلی و کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در روستاها رای هیات الصاق تا 
در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعام ش��ده اعتراض داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم 
و رس��ید اخذ نماید و معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم دادخواس��ت اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 

نوبت دوم: 1396/09/04 تاریخ انتشار: نوبت اول: 1396/08/20 
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                                    آگهی حصر وراثت}نامحدود{        
خانم/ شاپری محمدی فرزند نورعلی به شماره شناسنامه 3303 صادره ازدلفان باتقدیم دادخواستی 
چنین اش��عار داشته که ش��ادروان مرحوم منتعلی منتی کمره فرزند کبکعلی به شماره شناسنامه 864 
ص��ادره ازدلفان متولد 1356/10/20 در تاریخ 1395/11/04 در شهرس��تان خرم آباد فوت نموده 

وراث حین الفوت وی منحصر است به:
1- شاپری محمدی فرزند نورعلی به شماره شناسنامه 3303 متولد 1358 نسبت با متوفی همسر

2- مریم نجفی مفرد فرزند عباس به شماره شناسنامه 4200114135 متولد 1309 نسبت با متوفی مادر
3- حسین منتی کمره فرزند منتعلی به شماره شناسنامه 4200956519 متولد 1393 نسبت با متوفی فرزند
4- حمید منتی کمره فرزند منتعلی به شماره شناسنامه 4200563339 متولد 1381 نسبت با متوفی فرزند

طبق نامه مالیات بر ارث ش��ماره   مورخه  / /  ارزش ماترک متوفی بیش از س��ی میلیون ریال است 
فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت در روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود 
تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست 
داردظرف حداکثر یک ماه}30{ روز پس از انتشار به شورای شعبه 4 حقوقی دلفان تقدیم دارد واال 
مستندا به مواد 361 و362 قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات خارج ازاین 

م الف 455 مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
فرهاد گلمحمدی
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختاف دلفان      

آگهی تحدید حدود موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین و تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20و برابر 
رأی شماره 139660310014004391 مورخه 96/6/15 هیات اول به کاسه پرونده شماره 1396114410014000191 
موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی جویبار تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای محمدعلی داودی 
دیوکائی فرزند خیراله نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1823/80 مترمربع به شماره پاک فرعی 
از 23 اصلی واقع در جویبار بخش 7 خریداری باواسطه از آقای مرصع داودی محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع  به 
آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند و گواهی تقدیم دادخواست 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و در 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . ضمنا تحدید حدود رقبه فوق ساعت 8 صبح 1396/09/06 بعمل 
خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون نسبت از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان اماک و یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قاون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اشخاص که نسبت به 
حدود حقوق ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت 30 روز دادخواست 

واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه به اداره ثبت اسناد جویبار تحویل نمایید. 
نوبت دوم : 1396/8/20  تاریخ انتشار :  نوبت اول : 1396/08/06    
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