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خبر
مشاور رئیسجمهور:

ویالهای ریاستجمهوی در قشم
بهفروش میرسد
مشاور رئیسجمهور از فروش ویالهای ریاستجمهوری در جزیره قشم در راستای
تامین زیرساختهای این منطقه از جمله پل خلیجفارس خبر داد.به گزارش تسنیم،
سعید محمد با یادآوری اینکه  280میلیون یورو برای ساخت پل خلیجفارس نیاز است،
اظهار کرد :این پروژه از طریق تهاتر نفت توسط یک پیمانکار ایرانی ساخته میشودوی
با اشاره به برنامهریزی برای توسعه بانکرینگ قشم از رفع مشکالت این صنعت با قول
مساعدترئیسجمهوریخبردادوبااشارهبهفروشویالهایریاستجمهوریبرایتامین
ن کهسهامدارانبانکرینگسلخقشم
منابعمالیزیرساختهایقشم،افزود:باتوجهبهای 
شرایط مساعدی ندارند ،با انتقال بخشی از سهام کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به
مناطق آزاد و افزایش سهام منطقه آزاد به باالی  50درصد ،بانکرینگ قشم تکمیل خواهد
ن که با این کار  280شناور ایرانی دیگر در فجیره سوختگیری نمیکنند
شد.وی با بیان ای 
کهباعثتوسعهقشم،رونقاقتصادیواشتغالمیشود،تصریح کرد:حکمرانیومدیریت
باید در مناطق آزاد زیر نظر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد باشد و فعالیت غیر از این خالف
ن که مالیات بر ارزش افزوده ،عایدی
قانون است.دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان ای 
بر سرمایه و مالیات حقوق در مناطق آزاد در دستور کار دولت قرار گرفته و به دنبال حذف
آنهستیم،اضافه کرد:بایدبهقانونمعافیت20سالهمالیاتیدر مناطقآزادپایبندباشیم
تا از فرار سرمایه جلوگیری شود.محمد از الحاق منطقه ویژه اقتصادی قشم به منطقه آزاد
خبر داد و با تا کید بر انتصاب مدیران همسو با دولت ،گفت :سرپرست سازمان منطقه آزاد
قشم هفته آینده مدیرانی که با تفکرات انقالبی همسو نیستند را تغییر دهد.

محرابیاندرپنجمینجلسهشورایجهادآبرسانیوزارت نیرو:

طرح آبرسانی به  7هزار و  168روستای
محروم بهزودی اجرا میشود
وزیر نیرو با اشاره به فعالیتهای گسترده شورای جهاد آبرسانی در مدت بسیار کم ،از آغاز
طرح آبرسانی به  7هزار و  168روستا در کشور طی روزهای آتی خبر داد.به گزارش پایگاه
اطالعرسانی وزارت نیرو (پاون)،علیا کبر محرابیانعصر روز چهارشنبه در پنجمینجلسه
شورای جهاد آبرسانی وزارت نیرو با بیان اینکه حضور افراد خبره و کارآمد در این شورا،
باعث فعالیت دقیقتر آن میشود ،اظهار کرد :شورای جهاد آبرسانی به عنوان یک منبع
اطالعات ،باید توانایی ارائه گزارش جامع از آخرین وضعیت روستاها در دو زمینه کمی
و کیفی را داشته باشد که این مهم قطعا اجرایی خواهد شد.وی اقدامات شورای جهاد
آبرسانی را در موضوع شناسایی روستاها ،اعضای مجمع خیرین ،گروههای جهادی و
انعقاد قرارداد آبرسانی و غیره طی این مدت کوتاه ،مثبت ارزیابی کرد و آبرسانی به مناطق
ت گذررایکیازاقداماتمهموپیچیدهدانست.رئیسشورایجهادآبرسانی
روستاییسخ 
وزارت نیرو با اشاره به تامین اعتبار آبرسانی روستاها در بودجه  ،1401بر تمرکز ویژه شرکت
آب و فاضالب روی پروژههای حساس آبرسانی روستایی تا کید کرد.وی در پایان با تا کید
بر جذب کمکهای مردمی در حوزه آبرسانی روستایی ،از امضای قراردادهای مختلف با
گروههای جهادی و مجمع خیرین طی هفتههای پیشرو خبر داد.

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور بازرگانی در پاسخ به این پرسش که درج
قیمت تولید کننده بر روی کاالها از چه زمانی اجرایی میشود؟ گفت :این کار از حدود
یک ماه پیش آغاز شد و هر هفته به فهرست کاالها اضافه میشود.به گزارش تسنیم،
محمدصادق مفتح افزود :کاال پس از تولید ،فرآیند توزیع را طی می کند و پس از آن بحث
خرده فروشی است که هزینه های مستقل از هم دارند و در فاصله بین قیمت کارخانه
تا مصرف کننده نهایی ،این  2هزینه به آن تعلق می گیرد.او ادامه داد :با توجه به اینکه
مسافت واحدهای تولیدکننده تا مرا کز توزیع و مصرف ،متفاوت است ،اعالم یک قیمت
واحد برای مصرف کننده ،دقیق نیست و این روش می توانست برخی گران فروشی ها و
تخلفات در الیه های توزیع و یا خرده فروشی را ایجاد کند.آقای مفتح افزود :قیمت تولید
کننده ،مبنای قیمت را از درب کارخانه قرار می دهد و با توجه به ُبعد مسافت و نوع کاال
بین  20تا  30درصد به قیمت تولید کننده افزوده می شود.قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در امور بازرگانی گفت :فاصله قیمتی بین تولیدکننده ها و خرده فروشی ها در مورد
کاالهای مصرفی ،تا  20درصد و کاالهای سرمایه ای تا  30درصد خواهد بود.
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شماره 10229

الکترونیکی شدن صدور مجوزها به تسهیل در حوزه کسب و کار کمک می کند

صدورمجوزهایالکترونیکیاندرخمیککوچه!
نفیسه امامی
ادامه از صفحه اول
درصورتی کهدرگاهملیمجوزهایاسامانهG4Bبه
عنوانتنهامتولیصدورمجوز در کشور شناخته
شود،بسیاریازمشکالت کشورمرتفعمی گردد.
ا گر دولت عدم استفاده از درگاه ملی مجوزهای
کشورتوسطدستگاههایمختلفرابهعنوانیک
تخلف جدی لحاظ کند و هیئتهای رسیدگی
بهتخلفاتدراینزمینهبهصورتقاطعبرخورد
کنند ،سامانه  G4Bبه طور فرا گیر توسط همه
سازمان ها و دستگاه ها مورد استفاده قرار می
گیرد اما در غیراین صورت و بدون فراهم شدن
بسترهایزیرساختی،معضالتصدورمجوزها
اندرخمیک کوچهباقیخواهندماندواینقانون
عاقبت قوانین دیگری که روی کاغذ مانده اند
را پیدا می کند.
سیدجوادحسینیکیاعضوکمیسیونصنایع
ومعادنمجلس:مجوز الکترونیکی گامیدر
تسهیل گری کسب و کارها ست
سیدجوادحسینی کیا،عضو کمیسیونصنایع
ومعادنمجلسشورایاسالمیدر گفتوگوبا
«رسالت»در ارتباطبالزومچارهاندیشیبرای
مشکالت کشور در حوز ه کسب و کار تصریح
کرد:بخشیازمشکالتبهدلیلنبوداطالعات
دقیق از ظرفیتهای شرکتها است .باید
سامانه ای در شهرکهای صنعتی بر اساس
شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ظرفیتهای
هر منطقه ایجاد شود و مشخص شود چه
نیازهایی در کشور وجود دارد و ظرفیت
صادرات چه اندازه است.
وی افزود :عالوه بر ایجاد اطالعات دقیق،

قائم مقام وزیر صمت عنوان کرد:

قیمت مصرفکننده کاال حداکثر
۳۰درصد باالتر از قیمت تولیدکننده

      شنبه  25دی      1400

سال سیوهفتم   

باید در سامانهای واحد مجوزهای الزم اولیه
اخذ شود تا هر زمان سرمایه گذار به سامانه
مراجعه و شرایط و ظرفیت های موجود برای
سرمایه گذاری را مشاهده کند ،ترغیب به
سرمایه گذاریشود.
حسینی کیابااشارهبهمزایایراهاندازیدرگاهملی
مجوزهای کشورتصریح کرد:یکیازفوایداستفاده
ازایندرگاهایجادانگیزهبرایسرمایه گذاراست.
ی افراد ثابت شده و
در صورتی که صالحیت مال 
وضعیت سرمایه گذاری آنها محرز گردد و صدور
مجوزهای الزم در کمترین زمان ممکن و بدون
وجودامضاهایطالییانجامبگیرد،بهسهولت
فضای کسب و کار کمک کرده ایم.
عضو کمیسیونصنایعومعادنمجلساستفاده
از سامانه  G4Bرا گامی بزرگ در تسهیل گری
حوزه کسبو کارهادانستوافزود:دراینشرایط
سرمایهگذاربهجایآنکهدرچنددستگاهدولتی
به دنبال اخذ مجوز باشد ،تنها از یک درگاه ملی
ی کندومجوزهایالزمرادریافت
واحداستفادهم 
ینماید.اینموضوعشروع کسبوکارهارابهبود
م 
میبخشدوسرمایه گذارانرابرایتولیدترغیب
ی کند .حسینی کیا با اشاره به مصوب ه مجلس
م 
در موردالزامدستگاههابهاستفادهاز درگاهملی
مجوزهای کشور برای صدور و درخواستها
آنها گفت :ا گر قوانین معلق مانده و اجرا نمی
شوند ،ناشی از کم کاری دستگاههای نظارتی
است .ا گر هر مجموعه ای که از اجرای قوانین
ی کندبابرخوردجدیوقانونیروبرو
استنکافم 
شود ،بسیاری از مشکالت حل شده و قوانین
به درستی اجرا میشوند .این نمایند ه مجلس
خاطرنشان کرد :صدور الکترونیکی مجوزها به

سهولت فضای کسب و کار تا حد زیادی کمک
می کند ،به شرط اینکه بسترهای الزم برای
استفاده از این امکانات فراهم باشد.
مسدود شدن رانت و فساد در بستر
فضای مجازی
رضا الفت نسب ،عضو هیئت مدیره اتحادیه
کشوری کسبو کارهایمجازیدربارهالزامصدور
مجوزهای الکترونیکی کسب و کار به «رسالت»
گفت:سامانهG4Bبهصورتپایلوتدراتحادیهها
واصنافاز گذشتهمورداستفادهقرارمی گرفتو

رئیس سازمان استاندارد:

درهشتسالاخیرخودروکیفیخوبیتولیدنشد
رئیسسازمانملیاستانداردایرانبابیاناینکهدر۸سالاخیرمحصولکیفیخوبی
کهدرارزیابیکیفیتخودروبتواندنظرمردمراجلبکندتولیدنشدهاستگفت:
۹استاندارددردولتقبلتعلیقشده کهاینتعلیقموجبآسیببهمردم
شده است.به گزارش تسنیم ،مهدی اسالم پناه با حضور در گفت وگوی
ویژهخبریدرپاسخبهسوالیمبنیبراینکهآیامسئولیتاستانداردایمنی
خودروها با شماست؟ گفت :در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد،
سازمانملیاستانداردایرانسازمانیحا کمیتیومرجعنظارتیدرجهت
اطمینانبخشیبهتولید کاال،وارداتوصادراتمیباشد.ویادامهداد:
موضوع طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودرو ساز
وقطعهساز حوزه گستردهایاست کهضمانتاجرایتعهداترامدیران
عالیاینطر حهایزنجیرهایدارند،امامتاسفانهدرتعارضمنافعجدی
ً
هم قرار دارند و این تعارض منافع تقریبا موجب بهبود نیافتن کیفیت

آ گهی دعوت افراز
چونشهرداریزابلفرزند-احدیاز مالکینمشاعیپالک-1/987اصلیواقعدر بخش-2سیستانشهرزابلطبقدرخواست
شماره  102/مورخ  1400/-/-تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب
سال  1357را از این اداره نموده و در ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و
آدرس آنها مشخص نمیباشد لذا مراتب طبق ماده  18آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آ گهی میگردد و از سایر
مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت به عمل می آید تا در ساعت  8صبح
روز پنجشنبه مورخ  1400/11/14در این اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور به هم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل
افراز برابر مقررات صورت پذیرد یادآور میگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار1400/10/25:
مالف 936
مهدی پهلوانروی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل
============================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای های شماره  140060309003002202و  140060309003002203مورخ  1400/10/9هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبیک کالسههای  1400114409003000128و
 1400114409003000129تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباس پناهی فرزند سواد و منصوره پناهی فرزند فوالد
صادره از تهران به شماره شناسنامه های  249و  283و کدملی  0039644197و  0049762370نسبت به سه و سه دانگ مشاع از
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  1196/75مترمربع از پالک شماره  27اصلی واقع در بخش  16قزوین حوزه ثبت ملک آبیک
قریه فالیزان از مالکیت رسمی آقای محمدعلی معصومی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آ گهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آ گهی و نیز امالک واقع 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 معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست در
مراجع قضایی نموده و گواهی آن را به اداره ثبت محل تحویل دهد و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را به اداره ثبت ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند
مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/12 :
علی مافی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آبیک
============================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060327009001210مورخ 1400/8/13هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرمدره تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ایرج
مقدم اصالن پور فرزند آقاجان به ش.ش  483صادره از خرمدره در ششدانگ اعیانی به انضمام پنج و نیم دانگ عرصه که
نیم دانگ مابقی عرصه اوقافی میباشد یکباب ساختمان به مساحت  798/46مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک  92اصلی
خریداری از مالک رسمی (سهم االرث خود متقاضی و منوچهر مقدم اصالن پور هر دو وراث آقاجان مقدم اصالن پور) محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاین
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/10 :
سعید بهرامی-رئیس ثبت اسناد وامالک
============================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060327009001648مورخ 1400/10/6هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرمدره تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فروع
الدین مرادی توپقراء فرزند نصرت اله به ش.ش  404صادره از خرمدره در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 234/55
مترمربع از پالک  759فرعی از  38اصلی واقع در بخش  3حوزه ثبت ملک خرمدره خریداری از مالک رسمی آصف حیدری
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اینادارهتسلیموپساز اخذرسیدظرفمدتیکماهاز تاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/10 :
سعید بهرامی-رئیس ثبت اسناد وامالک
============================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060327009000990مورخ 1400/6/27هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکخرمدرهتصرفات
مالکانهبالمعارضمتقاضیخانمفریباآویزکنفرزنداسالمعلیبهش.ش 6150001601صادرهاز مرکزی در
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  192/17مترمربع از پال ک 1389فرعی از  38اصلی واقع در بخش 3
حوزه ثبت ملک خرمدره خریداری از مالک رسمی خانم بنی کالنتری محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/10 :
سعید بهرامی-رئیس ثبت اسناد وامال ک
============================================================

خودروها شده است .اسالم پناه گفت :خودروها در چند سال گذشته
از لحاظ کیفی ریزش داشتند به خصوص در هشت سال اخیر محصول
کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند،
تولید نشده است.وی خاطرنشان کرد  :بی کیفیتی خودرو و برخی از
کاالهای شبیه خودرو موضوعی است که ما هم به آن وا کنش نشان
دادیم ،چون ما وکیل مردم هستیم و حق الناس مردم برآورده و رعایت
نشدهاست.رئیسسازمانملیاستانداردایرانبابیاناینکهحفاظتاز
کیفیت ،مسئولیت ماست ،تصریح کرد :در جهت اعتماد عمومی و حق و
حقوق مردم با هیچ دستگاهی و بنگاهی مسامحه نخواهیم کرد.اسالم
پناه گفت :موضوع ایمنی ،کیفی سازی ،عملکرد و ارزیابی جزو مجموعه
نظامات ارزیابی کیفی هستند و ما دستگاه نظارتی هستیم که تدوین
و ترویج آن به وسیله خود دستگاههای اجرایی کار ماست ،اما اینکه در

آ گهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پال ک  3946فرعی از -416اصلی ملکی خانم زلیخا
سنجرزهی آهورانی واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش  5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در
تاریخ  1400/11/16راس ساعت  8صبح شروع و به عمل خواهد آمد لذا برحسب ماده  14قانون ثبت به
مالکین و صاحبان امال ک فوقالذکر اعالم میگردد تا در محل حضور بهم رسانند وچنانچه هر یک از
صاحبان امال ک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود در محل حاضر نباشند تحدید حدود
امال ک فوق بر طبق ماده 15قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین به عمل خواهد آمد و اعتراض آنها
برابر ماده 20قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت  30روز پذیرفته خواهد شد .ضمنا برابر تبصره
 2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پروندههای ثبتی و مواد  74و  86آئین نامه اصالحی قانون ثبت
معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به
مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر
این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی
را با رعایت مقررات ادامه دهد.
تاریخ انتشار1400/10/25:
مالف 240/1400
اردشیر محمودی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایرانشهر
============================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060309003002200مورخ 1400/10/9هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبیک کالسه 1400114409003000189
تصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیخانمسیدهزینبموسویفرزندسیدعلیا کبرصادرهاز تهرانبه
ش.ش و کدملی  0012335509نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  193/39مترمربع از پال ک
شماره  26اصلی واقع در بخش  14قزوین حوزه ثبت ملک آبیک قریه انجیالق از مالکیت رسمی آقای
علی ا کبر روشناس محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آ گهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی و نیز امال ک واقع 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 معترض باید ظرف یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع قضایی نموده و گواهی آن را به اداره
ثبت محل تحویل دهد و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل را به اداره ثبت ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند
مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/12 :
علی مافی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک آبیک
============================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره140060318004003917مورخه1400/8/30موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار تصرفات مالکانه حسن نبی پور
طالبری فرزند میرزا مورد تائید قرار گرفت.
-1ششدانگ یکباب خانه و محوطه به مساحت  382/31مترمربع به شماره پال ک فرعی  334مجزی
از پال ک  100اصلی از  7واقع در طالبر بخش  18گیالن از مالکیت اسمعیل رحمت سمیعی به آدرس
شهرستان رودبار-روستای طالبر -محرز گردیده است.
لذابهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتآ گهیمیشوددر صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/10 :
مالف 743
رئیس ثبت اسناد رودبار-علیرضا ا کبری گیگاسری
============================================================
آ گهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پال ک  3946فرعی از  -416اصلی ملکی خانم زلیخا
سنجرزهی آهورانی واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش  5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ
 1400/11/16راس ساعت  8صبح شروع و به عمل خواهد آمد لذا برحسب ماده  14قانون ثبت به مالکین
و صاحبان امال ک فوقالذکر اعالم میگردد تا در محل حضور بهم رسانند وچنانچه هر یک از صاحبان
امال ک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود در محل حاضر نباشند تحدید حدود امال ک
فوق بر طبق ماده 15قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین به عمل خواهد آمد و اعتراض آنها برابر
ماده 20قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت  30روز پذیرفته خواهد شد .ضمنا برابر تبصره 2
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پروندههای معترض ثبتی و مواد  74و  86آئین نامه اصالحی قانون
ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به
مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر
این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی
را با رعایت مقررات ادامه دهد.
تاریخ انتشار1400/10/25:
مالف 240/1400
اردشیر محمودی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایرانشهر
============================================================

اتحادیهماهمازاینسامانهبرایصدورمجوزهای
خود استفاده می نماید .در صورتی که صدور
مجوزهاازطریقیکسامانههدایتوپشتیبانی
شودودر صورتاخاللدر روندفعالیتسامانه،
پشتیبانیوپاسخگوییمناسبیصورتبگیرد،
اقدام مناسبی خواهد بود.
الفتنسبادامهداد:درگاهملیمجوزهای کشور
میتواندبه گونهایتعریفشود کهدرصورتارائه
مستندات و مدارک ،بررسی برای اعطای مجوز
طی چند روز تعیین شده انجام بگیرد و نتیجه

اعالم گردد .در غیر این صورت و در مواقعی که
سامانه بعد از روزهای تعیین شده ،پاسخی به
متقاضیندهدبهمعنایصدورمجوزتلقی گردد.
وی الکترونیکی شدن صدور مجوزها را باعث
شفافیتبیشتردر کسبوکارهادانستوافزود:
سامانه  G4Bجلوی ایجاد انحصار و امضاهای
طالیی را می گیرد اما هنوز میزان موفقیت در
عملکرد این سامانه قابل بررسی نیست .باید
درگاه ملی مجوزهای کشور در همه دستگاه ها
راه اندازی شود تا بتوان عملکرد آن را ارزیابی

طرح و اجرا چه اتفاقی میافتد و چه فریبهایی ایجاد میشود ،کار ما
نیست.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ا کنون مسئول استاندارد
ایمنی خودرو کدام نهاد است؟ افزود :این موضوع یک زنجیره هزار
نفری دارد ،در حال حاضر پنج دستگاه ناجا ،وزارت صمت ،سازمان
ملی استاندارد ،سازمان محیط زیست و سازمان بهینه سازی سوخت
به عنوان ناظر داریم و خودروسازان به عنوان عامل و بنگاه ،اصلیترین
نقش را دارند که باید در میدان؛ کار را جلو ببرند.رئیس سازمان ملی
استاندارد ایران ادامه داد :در انواع آزمونهایی که تعریف می کنیم و
در رعایت استانداردهای اجباری که تدوین کردیم؛ سرپیچیهایی از
استانداردهای 85گانهدیدهمیشودو 9استاندارددر دولتقبلتعلیق
شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.رئیس سازمان
ملی استاندارد ایران گفت :ا گر خودروسازان تعهدات خود را اجرا نکنند
جلوی شماره گذاری خودروها را به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت و
این حرف آخر است .مهدی اسالم پناه در ادامه برنامه گفت وگوی ویژه
خبریافزود:استاندارد ،کف کیفیتاست،نظامارزیابی کیفیخودرویک
مجموعهای از عوامل و مولفه هاست ،ما کف کیفیت را در نظر گرفتیم که

آ گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)
ششدانگپالکثبتی4416فرعی-33اصلیبخشسهحوزهثبتیآملاشعار میداردسندمالکیتششدانگیکدستگاهآپارتمان
کهعرصهآنوقفاست(باتوجهبهنامههایشماره1389/11/27-89/646370ادارهاوقافآملونامهشماره1389/11/26-114999
دارائیونامهشماره1389/10/26-76337/3شهرداریآمل)بهمساحت146/60مترمربعبهپالکفوقذیلثبت36103ص25دفتر
ج  183به شماره مسلسل  429330که به صورت مع الواسطه به آقای حسین سلیمی فرزند حسن منتقل شده و سپس تماما ششدانگ
برابرباسندرهنیشماره155395مورخ 1390/2/27دفترخانه 43آملدر رهنبانکپارسیانآملقرار گرفتهاست.بهنشانی:استان
مازندران-شهرآمل-خیابانامامرضا-کوچهرحیمی-رضوان-19فاز یکشهرمروارید-خیابانشقایق-شقایق-3بلوک-B11قطعه
غرب پالک فوق که از مجموعه واحدهای احداثی در شهرک مروارید میباشد دارای عرصه وقفی به صورت دوبلکس که در طبقه
همکفسرویسبهداشتیآشپزخانهوپذیراییقرار داشتهوباراهپلهواقعدر پذیراییطبقهدومقابلدسترسودواتاقخوابحمام
در آن بنا شده است دیوارهای هر دو طبقه گچ کاری ولی بعضی قسمت های پذیرایی بعدا کاغذ دیواری نصب شد دیوار سرویس
بهداشتی و حمام کاشی سقف قسمت های مختلف گچ ولی در سقف پذیرایی روی گچ بلکا اجرا شد کف قسمت های مختلف لیسه
ایوموکتفرش کفسرویسهایبهداشتیوآشپزخانهسرامیکدربهاچوبیباسهالیهچینیپنجرههاآلومینیومتکجدارهسیستم
گرمایشیبخاری گازیولیآبگرمباآبگرمکن گازیواحدفاقدپارکینگمسقفمیباشدواز پارکینگمشاعاتشهرکبهرهمیگیرد.
سقف نهایی شیروانی با ایرانیت بنا دارای عمر  23سال و بازسازی نشده میباشد .ضمنا به موجب ادعای بستانکار (بانک پارسان
شعبه مرکزی آمل) ملک فوق االشاره تا تاریخ  1400/11/29تحت پوشش بیمه حوادث و آتش سوزی قرار گرفته است.
حدود اربعه پالک فوق عبارتست از:
شماال :بطول  6متر پنجره و دیواریست به حیاط مشاعی
شرقا :اول بطول  3/40متر پنجره و دیواریست به حیاط مشاعی دوم بطولهای  1/75متر و  1/60متر درب و دیواریست به راهرو سوم
بطول  7متر دیوار اشترا کی با آپارتمان مجاور
جنوبا :بطول  6/30متر پنجره و دیواریست به حیاط مشاعی
غربا :اول بطولهای  4/60متر و  1/60و  3/45متر و  2/50متر پنجره و درب و دیواریست به حیاط مشاعی دوم بطول  4/10متر دیوار
اشترا کی با آپارتمان مجاور
بشرح صورت مجلس مورخ  1399/10/27کارشناس رسمی قوه قضائیه ششدانگ پالک ثبتی مذکور به ارزش  7/000/000/000ریال
هفت میلیارد ریال با مالکیت آقای حسین سلیمی بابت پرونده اجرایی کالسه  9400742به طلبکاری بانک پارسیان آمل
پالک فوق از ساعت  9الی  12روز یک شنبه مورخ  1400/11/10در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آمل واحد اجرای اسناد رسمی
آمل برگزار و به فروش می رسد .مزایده از مبلغ  7/000/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود .
الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشترا ک و مصرف در صورتی که مورد مزایده
دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .طبق ماده  136آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا شرکت در
مزایده منوط به پرداخت  10درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه
مزایده ضروری است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش به حساب سپرده ثبت واریز ننماید .مبلغ مذکور قابل استرداد
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/10/25:
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی آمل-بابایی
============================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319012003370هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه کاردوست فرزند ا کبر
به ش.ش  3030صادره از سیرجان در یکباب خانه به مساحت  328/83مترمربع پالک  3اصلی واقع در پاریز بخش  12کرمان
خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی وثوقی رهبری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/10 :
مالف 1402
محمد آرمان پور
رئیس ثبت اسناد وامالک
============================================================
آ گهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آستانه اشرفیه
نظر به اینکه در اجرای ماده  3و غیره قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین
نامه اجرایی آن متقاضی ذیل با ارائه اسناد و مدارک عادی و اسناد مشاعی درخواست صدور سند مالکیت نمودهاند و پرونده مورد
نظر در هیات موضوع قانون مذکور مطرح و نهایتا منجر به صدور رای جهت اخذ سند مالکیت گردیده است .لذا به استناد ماده 3
قانون مذکور در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع عموم آ گهی میگردد.
ردیف  :1برابر رای به شماره  140060318006003705هیات یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آستانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی (محمدتقی پیروقاسمی پور) فرزند داود
به ش.ش  17صادره از آستانه اشرفیه کدملی  2739174055به صورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت
 289/76مترمربع به شماره پالک  17548فرعی از  91اصلی قسمتی از پالک  2706فرعی از اصلی بخش  14گیالن واقع در آستانه
اشرفیه پشت حرم کوچه شهید عبداله عیسی پور کوچه ابراهیم یونسی خریداری از مالک بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب
اسالمی محرز گردیده است.
لذاهرکساعماز مجاورینوصاحبانحقوقومالکینمشاعنسبتبهاصلوحدودمفروزیاعتراضداشتهباشندبایداز تاریخانتشار
آ گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا  2ماه اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض
باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را
به اداره ثبت محل تحویل دهد .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 محل باید مبادرت
به صدور سند مالکیت نماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/10:
مالف 1075
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آستانه اشرفیه
رامین باقری مطلق
============================================================

کرد .الفت نسب تجمیع درخواست مجوزها
برای کسبو کار در یکسامانهراضروریعنوان
کرد و گفت :من پیشنهاد داده ام نماد اعتماد
الکترونیک یا اینماد نیز در ذیل سامانه G4B
قرار بگیرد تا در صورت وجود مشکل در فعالیت
کسب وکار ،نهاد ناظر که هیئت مقررات زدایی
و تسهیل مجوزهای کسب و کار است ،دالیل
اخالل در کار را وا کاوی نماید.
عضوهیئتمدیرهاتحادیهکشوریکسبوکارهای
مجازیتصریح کرد:مادر اتحادیهباالکترونیکی
شدنهمهفعالیتهاموافقهستیمچونبستر
فضای مجازی و فناوری اطالعات جلوی شکل
گیری رانت و فساد را می گیرد و این مسئله به
نفع مردم است.
وی درباره مقاومت بعضی از دستگاه ها در
همراهی با سامانه G4Bگفت :دولت باید
بتواند در برابر مقاومت دستگاه ها بایستد.
وقتی وزارتخانه ای در برابر قانون قرار می
گیرد ،دولت باید بتواند آن را مدیریت کند و
قدرت از انحصار خارج کردن مجوزها را از سایر
دستگاههاداشتهباشد.وزارتخانههایصمت،
بهداشتوجهاد کشاورزیبیشترینمجوزهای
کسبوکارراصادرمی کنندوبایدباوزارتاقتصاد
همکاری های الزم را داشته باشند.
الفت نسب در پایان با اشاره به ایجاد بستر
الکترونیکی شدن مجوز کسب و کارها بر عهده
درگاهی ذیل وزارت اقتصاد گفت :ساماندهی
و تعیین سیاست های اقتصادی یک کشور
به عهده وزارت اقتصاد است و به همین علت
انتخاب این وزارتخانه انتخاب درستی برای
راه اندازی سامانه  G4Bاست.

البتههمانهمرعایتنمیشود.رئیسسازمانملیاستانداردایرانافزود:
وقتی استانداردها رعایت نمیشود به این خاطر است که استانداردها
ی کنیم و خودروسازان
به کمک خودرو سازها تدوین میشود و ابالغ م 
ملزم به اجرا هستند ،اما به بهانهها و در برهههای مختلف سرپیچی
ی کنند که تحریم هستیم .اسالم پناه
ی کنند و به عنوان نمونه اعالم م 
م 
خاطرنشان کرد :به خودرو سازان اعالم کردیم که در تطابق تولید ها،
ی گیرید
تایید نوع و مراقبتهای زنجیره تولید ،یک ساله از ما مجوز نم 
ی کنیموخودروسازهااصالحاترااجراخواهند
بنابرایناینهارااصالحم 
کرد.وی گفت :در نامهای سازمان ملی استاندارد ایران به طور رسمی
به وزارت صمت صادر کرده است صرفا به مدت یک ماه به شرکتهای
خودروساز فرصت داده شده است که گزارش کنترل تطابق تولید را از
تاریخ1400/10/1انجامدهندو گفتیمقابلتمدیدنیست.رئیسسازمان
ملیاستانداردایرانتصریح کرد:ازخودروسازانتعهدخواهیم گرفتنسبت
ی کنند
به اجرای بسیاری از این استانداردهای اجباری که سرپیچی م 
مکلفشوندوحقالناسرااداورعایت کنند.اسالمپناه گفت:مادر سطح
کالن مسائل را با وزیر و با همدلی و وحدت نظر جلو خواهیم برد.

آ گهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک شماره  268فرعی از سنگ  -6اصلی واقع در اندور فیروزکوه
با حق الشرب از رودخانه اندور فیروزکوه برابر معمول محل مورد تقاضای آقای محمدعلی سعیدی که به موجب اصالحات
ارضی به آقای علی محمد نجفی فرزند حسین انتقال قطعی مشتمل برهن گردید به علت عدم حضور مالک یا نماینده
قانونی وی به عمل نیامده و تحدید حدود طبق تبصره الحاقی از ماده  15قانون ثبت نیز مقدور نبوده است .لذا به موجب
درخواست کتبی وراث علی محمد نجفی تحدید حدود اختصاصی پالک موصوف در روز شنبه مورخ  1400/11/30در راس
ساعت یازده صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد .لذا از مالکین و مجاورین و اصحاب حقوقی دعوت میشود در روز و
ساعتمقرر در محلحضور بهمرسانند.بدیهیاستطبقماده 20قانونثبتمعترضینبایستیاز تاریختنظیمصورتمجلس
تحدید حدود ظرف  30روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک فیروزکوه تسلیم نمایند .در غیر این صورت پس از
پایان مذکور نسبت به صدور سندمالکیت به نام متقاضی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/10/25:
سجاد حسن پور
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه
============================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
خانم پریسا جمالی کاروان نژاد فرزند التفات با تسلیم دو برگ استشهادیه به شماره  25234مورخ  1400/10/14از دفترخانه
اسنادرسمیشمارهیکفیروزکوهتقاضایصدور سندمالکیتالمثنیبهمقدار 150مترمربعمشاعاز 45110مترمربعششدانگ
یکقطعهباغتحتپالکثبتیشماره 6فرعیاز سنگ 129اصلیواقعدر آبباریکفیروزکوه کهدر دفترامالکالکترونیکی
با شماره  139920301021003034و با شماره سریال  767349سند مالکیت صادر و تسلیم گردید که سند مالکیت به علت
جابجایی مفقود شده را درخواست نموده است .لذا با توجه به ماده  120آئین نامه قانون ثبت جریان در یک نوبت آ گهی
میشود تا هرگاه شخصی و یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشند از تاریخ انتشار این
آ گهی ظرف مدت  10روز و با در دست داشتن اصل سند مالکیت و اصل سند انتقال به این اداره مراجعه نمایند تا با تنظیم
صورتمجلس سند مالکیت به دارنده اعاده و از ادامه عملیات خودداری شود و در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مذکور
سند مالکیت المثنی بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/10/25 :
سجاد حسن پور
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه
============================================================
آ گهی تحدید حدود اختصاصی
نظر بر اینکه ششدانگ یکباب خانه به شماره پالک  21فرعی قسمتی از پالک  14اصلی واقع در بخش  16اردبیل قریه حاجی
احمد کندی به مساحت  203مترمربع بنام خانم گل اندام بشیری نوراهلل بیگلو تائید و تحدید حدود آن تاکنون به عمل
نیامده تحدید حدود پالک مزبور در روز سه شنبه مورخ  1400/11/19ساعت  10صبح به عمل خواهد آمد.بدینوسیله به مالکین
و مجاورین اعالم میگردد در موعد مقرر در محل حاضر شوند ضمنا اعتراض بر تحدید حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 20
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس به مدت  30روز خواهد بود.
تاریخ انتشار1400/10/25 :
مالف 10202
سعید نیکخو-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی
============================================================
آ گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
آ گهی مزایده مال غیرمنقول ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی به پالک ثبتی ده هزار و ششصد و شصت و سه فرعی از
دوازده اصلی مفروز و مجزا شده از پنج هزار و هفتصد و بیست و دو فرعی از اصلی مذکور قطعه سه در طبقه اول و واقع در
بخش پنج حوزه ثبت ملک شوشتر استان خوزستان
بدینوسیله به اطالع عموم می رساند به موجب سند ازدواج شماره 8901مورخ  1378/12/3دفترخانه ازدواج  178شهر
شوشتر استان خوزستان له لیال عزیززاده علیه محمد بهشتی نژاد به شماره ملی  1881180395مالک پالک فوق که در اثر عدم
پرداخت مهریه منجر به صدور اجرائیه به شماره بایگانی  9900488تشکیلی این اداره اجرا گردیده مورد بازداشت واقع در
شوشتر-بلوار عمار-انتهای خیابان شهید مطهری-لین  10فرهنگیان توسط آقایان محمود منصورنژاد ،سیدایمان مرعشی
و اسحاق مهدی پور کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ  3/300/600/000ریال سه میلیارد و سیصدمیلیون و ششصدهزار
ریال ارزیابی و قطعیت یافته که از طریق مزایده به فروش می رسد .طبق نظر کارشناسان رسمی ملک ششدانگ عرصه و
اعیان یکباب آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول یک ساختمان دو طبقه سه واحدی میباشد اعیانی شامل یک ساختمان
مسکونی دارای یک اتاق خواب هال و پذیرایی آشپزخانه  openبا اسکلت سنتی (دیوار باربر) دارای شناژ افقی و عمودی
سقف تیرچه و بلوک نازک کاری سفیدکاری نمای خارجی سرامیک آپارتمان فاقد پارکینگ میباشد که مساحت آن مطابق
سند پنجاه و پنج متر و یک صدم مترمربع میباشد ساختمان دارای انشعاب برق و آب و گاز میباشد .مورد مزایده ملک یک
قطعه آپارتمان مسکونی به پالک ثبتی ده هزار و ششصد و شصت و سه فرعی از دوازده اصلی مفروز و مجزا شده از پنج هزار و
هفتصدوبیستودوفرعیاز اصلیمذکور قطعهسهدر طبقهاولوواقعدر بخشپنجحوزهثبتملکشوشتراستانخوزستان
به حدود و مشخصات :شماال درب و دیوار و پنجره ای است به طول ( )5/00پنج متر به تراس شرقا دیواریست به طول ()13/10
سیزدهمترودهسانتیمتربهفضایملکمجاور شماره 5723فرعیاز شماره 12اصلیجنوبادیواریستبطول()3/50سهمتر
وپنجاهسانتیمتربهفضایملکمجاور شماره5734فرعیاز شماره 12اصلیغربادر چهارقسمت کهقسمتسومآنجنوبی
است.اول دیوار و پنجره است بطول ( )1/90یک متر و نود سانتی متر به نورگیر دوم دیواریست مشترک بطول ( )4/85چهارمتر
و هشتاد و پنج سانتی متر به آپارتمان مسکونی قطعه  2سوم دیواریست مشترک به طول ( )1/60یک متر و شصت سانتی متر به
آپارتمانمسکونیقطعه 2چهارمدیواریستمشترکبهطول()6/30ششمتروسیسانتیمتربهآپارتمانمسکونیقطعه2
سند مالکیت تعویضی به شماره چاپی  026202سری ه سال  91که در صفحه  95دفتر امالک جلد  146ذیل شماره  20735ثبت
گردیده است طبق تقاضانامه صدور اجرائیه بستانکار اعالم نمود ملک فوق دارای بیمه در متن سند نمیباشد.
جلسه مزایده در مورخ ( 1400/11/6ششم بهمن ماه یک هزار و چهارصد) روز چهارشنبه از ساعت  9الی  12در محل اداره ثبت
اسنادوامالکشوشتربرگزار میگردد.مزایدهاز مبلغ کارشناسیشروعوبهباالترینقیمتپیشنهادیبهفروشمیرسدالزم
بهذکراستپرداختبدهیهایمربوطبهآببرق گاز اعماز حقانشعابویاحقاشترا کومصرفدر صورتی کهموردمزایده
دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .این آ گهی طبق مواد  121و  122آئین نامه
اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب  87/6/19و اصالحی  1398/12/6تهیه و مطابق ماده  122آیین نامه اجرا آ گهی مزایده در
یک نوبت در سایت آ گهیهای سازمان ثبت و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیراالنتشار منتشر میشود .
تاریخ مزایده1400/11/6:
تاریخ انتشار1400/10/25 :
مالف 15/331
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شوشتر
منصور قنبری نیا
============================================================

