
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
آگهی 8

چهار شنبه 24 آبان 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3231 

آگهي ابالغ مفاد اجرائيه موضوع مواد 18و19 آئين نامه اجراي 
مفاد اسناد رسمي الزم االجرا 

بدینوس��يله به وراث مرحوم عارف پاکی دله زی )متعهد( عبارتس��ت از : آقایان 
خليل پاکی دله زی بشماره ش ش 2840010860 ، حميد پاکی دله زی بشماره 
ش ش 14 ، صاب��ر پاک��ی دله زی بش��ماره ش ش 1718 ، کریم پاکی دله زی 
بش��ماره ش ش 10 ، مس��عود پاکی بش��ماره ش ش 89 ، طاه��ر پاکی دله زی 
بش��ماره ش ش 141 ، مهرداد پاکی دله زی بش��ماره ش ش 2840179946 و 
خانم ها حميده پاکی دله زی بش��ماره ش ش 55 ، زینب پاکی دله زی بش��ماره 
ش ش 15 ، ليال پاکی دله زی بش��ماره ش ش 54 )فرزندان متوفی( و خانم ها 
مرجان پاکی دله زی ف یوسف بشماره ش ش 651 و جواهر محمدیان دله زی 
ف عيس��ی بشماره ش ش 125 )همسران متوفی( و خانم عایشه مامدی حاجی 
جف��ان ف قوتاز بش��ماره ش ش 155 )مادر متوفی( به نش��انی اقامتگاه متوفی 
س��لماس- خيابان طالقانی- تقاطع دس��تغيب- پالک15 ابالغ ميشود به موجب 
پرونده اجرائي بش��ماره بایگان��ی 9600143 واحد اجراي ثبت س��لماس دفتر 
رسمی ثبت ازدواج شماره 34 سلماس بنا به درخواست خانم ماریا یوسف زاده 
بوکالت از هلين مامدی ف رضا )زوجه( و باس��تناد س��ند ازدواج شماره 2632 
م��ورخ 80/03/10 دفترخانه مذکور جهت وصول مهریه به تعداد یکهزار س��که 
طالی بهار آزادی )یک( و هزینه های قانونی عليه ش��ما به عنوان وارثان متعهد 
اجرائيه صادر نموده و برابر گزارش مورخ 96/08/11 مامور ابالغ اداره پس��ت 
سلماس ، اوراق اجرایی در اقامتگاه متوفی به وراث متوفی ابالغ واقعی نشده و 
متعهدی��ن نيز اقامتگاه خویش را جهت ابالغ اجرائيه به واحد اجرا اعالم ننموده 
ان��د و هم چنين متهعدله و وکيل وی اقامتگاه وراث متوفی را جهت ابالغ واقعی 
اوراق اجرایی تعيين نکرده اند لذا حس��ب درخواست وکيل متعهدله و طبق مواد 
18و19 آئين نامه اجرائي مفاد اس��ناد رس��مي الزم االجراء مفاد اجرائيه مهریه 
مورد اجرا فقط یک مرتبه در روزنامه کثيراالنتشار محل آگهي مي شود چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهي که تاریخ ابالغ محس��وب می گردد 
نسبت به ایفای تعهد متوفی اقدام ننمایيد عمليات اجرائي وفق مقررات عليه شما 
تعقيب خواهد ش��د و در صورتی که متعهدله وراث متعهد را معرفی نماید اوراق 

اجرائی طبق مقررات ابالغ واقعی خواهد شد . 
ریيس واحد اجرای اسناد رسمی سلماس- حميد نجف زاده

آگهي فقدان سند مالكيت 
س��ه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی بش��ماره 132و133- اصلي بخش 2 خوي که در دفتر 
امالک جلد 31 صفحه 165 بنام آقای حس��ن اس��ماعيل لو ثبت و س��ند مالکيت صادر و تسليم 
گردیده بعدا  نامبرده با ارائه استش��هادیه محلی اعالم کرده س��ند مالکي��ت اوليه مفقود گردیده که 
تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است . لذا مراتب به استناد ماده 120- اصالحي قانون 
ثبت براي اطالع عموم آگهي ميگردد : هر کس نسبت به ملک مورد آگهي هر گونه ادعایي دارد یا 
معامله اي انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعي وجود سند مالکيت در نزد خود 
ميباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت یا سند معامله تسليم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکيت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکيت المثني را طبق 
مقررات صادر و به آنان تسليم خواهد کرد ، در ضمن این آگهي فقط در یک نوبت انتشار ميگردد 
و تجدید نخواهد شد . ضمنا مورد ثبت برابر نامه شماره 950212- 95/7/25 شعبه اول اجرای 
مدنی در قبال مبلغ 21962000000 ریال و برابر نامه شماره 940055- 95/9/3 شعبه 3 دادگاه 
حقوقی خوی در قبال مبلغ 10000000000 ریال و برابر نامه شماره 950056- 95/9/3 شعبه 
3 دادگاه حقوقی خوی در قبال 4406331873 ریال و برابر نامه ش��ماره 940417- 95/9/11 

شعبه اول دادگاه حقوقی خوی در قبال مبلغ 8197609000 ریال در قيد بازداشت می باشد . 
رئيس ثبت اسناد و امالک خوي– سليمانپور 

آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده13 آئين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي ش��ماره 139660313010001513 هيات اول  موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد ش��يری  فرزند کاکه مم بش��ماره شناسنامه 251 صادره 
از ش��اهين دژ در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146/50 مترمربع مفروز و مجزی شده از 
پالک باقيمانده 1337 فرعی از 130-اصلی واقع در بخش17 شهرستان بوکان خریداري از آقای 
قاسم مهتدی مالک رسمی پالک مذکور با تایيد و تنفيذ آقای جعفر مهتدی محرز گردیده که برای 
آن پالک 13194 فرعی از 130-اصلی تعيين و اختصاص یافته است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور 
س��ند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خودرا به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/08/09 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/08/24 

محمود خضرزاده- رئيس ثبت اسناد و امالک بوکان 

آگهی حصروراثت
آقای عبداله یوس��فی دارای شناسنامه ش��ماره615 کدملی 3731070367 شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 960976 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده که ش��ادروان عثمان یوس��فی به شناس��نامه� و کدملی 
3720251217 درتاری��خ 1396/07/14 در اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی 

گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
متولد1347/03/15کدمل��ی 3731070367  یوس��فی ش ش615  عبدال��ه   �1

پدرمتوفی
2� نهيه اسدی ش ش389متولد1350/10/01کدملی 3839357454 مادر متوفی

3� پرش��نگ مرادی ش ش��� متولد1372/06/24کدملی 3720426378 همس��ر 
متوفی

4� عسل یوسفی ش ش� متولد1393/01/28کدملی 3721833732 دختر متوفی. 
به غير از نامبردگان وارث دیگری ندارد.

این��ک با انج��ام تش��ریفات مقدماتی در خواس��ت مذبور را در ی��ک مرتبه آگهی 
می¬نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

شماره: 2295/م الف 
تاریخ: 96/08/23

دادگستری کل استان کردستان
رئيس شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان سنندج

آگهي مزايده اموال غير منقول ) اسناد رهني(
به موجب پرونده اجرائي کالسه 9600028 ششدانگ یک زمين به پالک 3263 فرعی از 
5- اصلی به مساحت 600 مترمربع که بنام آقای فرامرز شفيع زاده ثبت و صادر شده است 
و حدود آن عبارتس��ت از ش��ماال دیوار به دیوار بطول چهل متر به قطعه 3106 تفکيکی 
شرقا دیواریست بطول پانزده متر به ملک مجاور جنوبا دیواریست بطول 40 متر به ملک 
مجاور غربا درب و دیوار بطول پانزده متر به خيابان که طبق س��ند رهنی شماره 39046 
دفترخان��ه 2 ماک��و در قبال مبلغ 15000000000ریال در ره��ن بانک مهر اقتصاد ماکو 
قرار گرفته و طبق نظر کارش��ناس رس��می به مبلغ 18000000000 ریال ارزیابی شده و 
پالک فوق دارای 600 مترمربع عرصه با کاربری تجاری و مسکونی می باشد پالک فوق 
از س��اعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1396/9/19 در اداره ثبت اسناد و امالک ماکو 
واقع در ماکو- خ امام کوچه دماوند از طریق مزایده به فروش مي رس��د . مزایده از مبلغ 
18/000/000/000 ریال )هيجده ميليارد ریال ( ش��روع و به باالترین قيمت پيشنهادي 
نقدأ فروخته مي ش��ود . الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب ، برق ، گاز 
اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها 
باش��د و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نيز در صورت وجود 
مازاد ، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نيم عشر و حق مزایده نقدأ وصول مي گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطيل رسمي 
گردد ، مزایده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . 
کفيل ثبت اسناد و امالک ماکو- تاروردیزاده 

تاریخ انتشار : 96/8/24 

ابالغ دادنامه
بدین وس��يله پيرو آگهی قبلی به خواندگان 1-سهراب تقی پور صوری 
2-موسی لوشابی فعال مجهول المکان ابالغ ميشود در مورد دادخواست 
بانک رفاه کارگران  عليه ش��ما بخواس��ته مطالب��ه وجه بموجب حکم 
ش��ماره  9609977458300707 ب��ه تاری��خ 96/8/9   در پرون��ده 

53/960275   محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت:
 1-مبلغ 144/489/595 ریال بابت اصل خواسته

 2-مبلغ 3/790/000 ریال بابت هزینه های دادرسی 
 3-حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری

 4-خس��ارت تاخي��ر تادی��ه از باقيمانده تس��هيالت اعطائ��ی به مبلغ 
144489595 ری��ال از تاری��خ تقدیم دادخواس��ت 96/3/21 با نرخ 

34% در سال می باشد در حق خواهان
 صادر و اعالم می دارد حکم صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز از 

تاریخ درج در روزنامه قابل واخواهی در همين شعبه می باشد.  
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختالف 
مجتمع شماره دو مشهد       43533


