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چهارشنبه 4خرداد 1401

 23شوال  25 1443می 2022

آ گهی فقدان سند مالکیت
خانمدربیبیبامریبهاستنادیکبرگاستشهادیهایسندمالکیتحدنگاری(کاداستری)
کهبهامضا ء شهودوبه گواهیدفتراسنادرسمیشماره 19خاشرسیدهمدعیاست کهسند
مالکیت کاداستری  178461ششدانگ اعیان یکباب منزل پال ک  156فرعی از  -1395اصلی
واقع در قطعه یک از بخش چهار بلوچستان شهر خاش روستای اسپه که ذیل ثبت 18808
صفحه  359دفتر  -123امال ک به نامش ثبت گردیده به علت جابجایی مفقود گردیده و
درخواستصدور سندمالکیتالمثنینمودهوششدانگموردثبتفوقدر رهنوبازداشت
نمیباشد .لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت
آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت
بهملکمرقوممیباشداز تاریخنشراینآ گهیظرفدهروز اعتراضخودرابهضمیمهاصل
سندمالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار
گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند
ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/3/4 :
مالف 5/14
مجید جمشیدی فر
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان خاش
==========================================================
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
برابررایشماره1401/2/12-140160322002000936هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد نخعی به ش.ش 36600001074
کدملی  3660001074صادره زابل فرزند حسین به صورت ششدانگ اعیان یکباب منزل
به مساحت  236/85مترمربع پال ک شماره یک فرعی از  -1062اصلی واقع در سیستان
و بلوچستان بخش یک سیستان شهرستان زابل خیابان فردوسی-فردوسی  32وا گذاری
طبق سند عادی از غالم میر محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار 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 اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/19 :مالف 225
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================
آ گهی مزایده
آ گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)
به موجب پرونده اجرائی کالسه  9900493ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت سه
هزار مترمربع دارای پال ک ثبتی نوزده فرعی از هفت اصلی واقع در قریه سردآبرود بخش
یک قشالقی کالرستاق حوزه ثبت چالوس به آدرس:چالوس ،جاده چالوس به تنکابن،
روبروی شهرک شهید رجائی-مجتمع الماس که ذیل ثبت شماره  127صفحه  504دفتر جلد
اول امال ک بنام سیدیوسف مناجاتی به میزان هفتاد سهم و سیدحسین مناجاتی به میزان
سی سهم سند صادر گردیده است .برابر اسناد  87548و  88442دفترخانه  104تهران در
قبال مبلغ  36/415/000/000ریال رهن بانک پارسیان واقع شد.
حدود و مشخصات :شماال به طول سی متر به حریم دریای خزر شرقا به طول یکصد و دو متر
به قطعه تفکیکی پال ک  18فرعی جنوبا به طول سی متر به حریم جاده شهسوار-چالوس
و غربا به طول نود و هشت متر محدود است به قطعه تفکیکی پال ک  20فرعی از  7اصلی
فواصل در تمام حدود خط مستقیم مفروض است مشخصات اعیانی احداثی:یک دستگاه
ساختمان به صورت مجتمع آپارتمانی  41واحده که مطابق با مساحت های اعالمی در
صورتجلسهشماره014/6545مورخ 1386/4/19باپیوست گواهیپایان کار شماره29881
مورخ  1385/11/7صادره از شهرداری چالوس شامل :طبقه زیرین+طبقه همکف+طبقات
اول تا هفتم دارای سازه اسکلت بتنی نمای اصلی شیشه ای و سیمانی راه پله سنگ کاری
شده و نرده فلزی استخر متصل به سونا و جکوزی و ضلع شمالی محوطه پیلوت و البی و
مدیریت دو خط آسانسور و امتیاز انشعابات آب گاز طبیعی و کنتورهای برق اختصاصی
برای هر واحد و به تفکیک ذیل میباشد:
-1طبقه زیرین شامل :پیلوت اشترا کی به مساحت  654/23مترمربع-سونا جکوزی به
مساحت64/81مترمربع-موتورخانهبهمساحت17/09مترمربعدوخطآسانسور بهمساحت
 8/34مترمربع-سرایداری به مساحت  44/23مترمربع میباشد.
-2طبقه همکف شامل:البی به مساحت  244/14مترمربع-راه پله اشترا کی به مساحت
13/66مترمربع-دوخطآسانسور بهمساحت8/62مترمربع-چهارواحدآپارتمانیشامل:
واحد آپارتمانی شماره ( )1به مساحت  96/70مترمربع که  16/07مترمربع آن تراس بوده
واحدشماره()2بهمساحت 109/51مترمربع که 29/14مترمربعآنتراسبودهواحدشماره
( )3به مساحت  111/13مترمربع که  30مترمربع آن تراس بوده واحد شماره ( )4به مساحت
 96/93مترمربع که  15/99مترمربع آن تراس میباشد.
-3طبقه اول شامل:محوطه مشاعی به مساحت  50/67مترمربع-راه پله اشترا کی به
مساحت13/66مترمربع-دوخطآسانسور بهمساحت8/60مترمربع-ششواحدآپارتمانی
شامل:واحد آپارتمانی شماره ( )5به مساحت  95/14مترمربع که  14/77مترمربع آن تراس
بوده واحد آپارتمانی شماره ( )6به مساحت  95/87مترمربع که  14/74مترمربع آن تراس
بوده واحد آپارتمانی شماره ( )7به مساحت  91/53مترمربع که  10/99مترمربع آن تراس
بوده واحد آپارتمانی شماره ( )8به مساحت  90/95مترمربع که  10/01مترمربع آن تراس
بوده واحد آپارتمانی شماره ( )9به مساحت  107/63مترمربع که  8/83مترمربع آن تراس
و  4/29مترمربع آن بالکن بوده و واحد آپارتمانی شماره ( )10به مساحت  112/88مترمربع
که  9/28مترمربع آن تراس  4/85مترمربع آن بالکن میباشد.
-4طبقه دوم شامل:محوطه مشاعی به مساحت  50/67مترمربع-راه پله اشترا کی
به مساحت  13/66مترمربع-دو خط آسانسور به مساحت  8/60مترمربع-شش واحد
آپارتمانی شامل:
واحد آپارتمانی شماره ( )11به مساحت  95/14مترمربع که  14/77مترمربع آن تراس بوده
واحد آپارتمانی شماره ( )12به مساحت  95/87مترمربع که  14/74مترمربع آن تراس بوده
واحد آپارتمانی شماره ( )13به مساحت  91/53مترمربع که  10/90مترمربع آن تراس بوده
واحد آپارتمانی شماره ( )14به مساحت  90/95مترمربع که  10/01مترمربع آن تراس بوده
واحد آپارتمانی شماره ( )15به مساحت  107/63مترمربع که  8/83مترمربع آن تراس و
 4/29مترمربع آن بالکن بوده و واحد آپارتمانی شماره ( )16به مساحت  112/88مترمربع
که  9/28مترمربع آن تراس بوده و  4/85مترمربع آن بالکن میباشد.
-5طبقهسومشامل :محوطهمشاعیبهمساحت50/67مترمربعراهپلهاشترا کیبهمساحت
 13/66مترمربع دو خط آسانسور به مساحت  8/60مترمربع شش واحد آپارتمانی شامل:
واحد آپارتمانی شماره ( )17به مساحت  95/14مترمربع که  14/77مترمربع آن تراس بوده
واحدآپارتمانیشماره()18بهمساحت 95/87مترمربع که 14/74مترمربعآنتراسبوده
واحد آپارتمانی شماره ( )19به مساحت  91/53مترمربع که  10/90مترمربع آن تراس بوده
واحد آپارتمانی شماره ( )20به مساحت  90/95مترمربع که  10/01مترمربع آن تراس بوده
واحد آپارتمانی شماره ( )21به مساحت  107/63مترمربع که  8/83مترمربع آن تراس و
 4/29مترمربع آن بالکن بوده و واحد آپارتمانی شماره ( )22به مساحت  112/88مترمربع
که  9/28مترمربع آن تراس بوده و  4/85مترمربع آن بالکن میباشد.
-6طبقه چهارم شامل :محوطه مشاعی به مساحت  50/67مترمربع راه پله اشترا کی
به مساحت  13/66مترمربع دو خط آسانسور به مساحت  8/60مترمربع شش واحد
آپارتمانی شامل:
واحد آپارتمانی شماره ( )23به مساحت  95/14مترمربع که  14/77مترمربع آن تراس بوده
واحدآپارتمانیشماره()24بهمساحت95/87مترمربع که14/74مترمربعآنتراسبوده
واحد آپارتمانی شماره ( )25به مساحت  91/53مترمربع که  10/90مترمربع آن تراس بوده
واحد آپارتمانی شماره ( )26به مساحت  90/95مترمربع که  10/01مترمربع آن تراس بوده
واحد آپارتمانی شماره ( )27به مساحت  107/63مترمربع که  8/83مترمربع آن تراس و
 4/29مترمربع آن بالکن بوده و واحد آپارتمانی شماره ( )28به مساحت  112/88مترمربع
که  9/28مترمربع آن تراس بوده و  4/85مترمربع آن بالکن میباشد.
-7طبقهپنجمشامل:محوطهمشاعیبهمساحت50/67مترمربعراهپلهاشترا کیبهمساحت
 13/66مترمربع دو خط آسانسور به مساحت  8/60مترمربع شش واحد آپارتمانی شامل:
واحد آپارتمانی به شماره ( )29به مساحت  95/14مترمربع که  14/77مترمربع آن تراس
بودهواحدآپارتمانیشماره()30بهمساحت95/87مترمربع که14/74مترمربعآنتراس
بوده واحد آپارتمانی شماره ( )31به مساحت  91/53مترمربع که  10/90مترمربع آن تراس
بوده واحد آپارتمانی شماره ( )32به مساحت  90/95مترمربع که  10/01مترمربع آن تراس
بودهواحدآپارتمانیشماره()33بهمساحت107/63مترمربع که8/83مترمربعآنتراس
و  4/29مترمربع آن بالکن بوده و واحد آپارتمانی ( )34به مساحت  112/88مترمربع که
 9/28مترمربع آن تراس بوده و  4/85مترمربع آن بالکن میباشد.
-8طبقهششمشامل:محوطهمشاعیبهمساحت50/67مترمربعراهپلهاشترا کیبهمساحت
 13/66مترمربع دو خط آسانسور به مساحت  8/60مترمربع شش واحد آپارتمانی شامل:
واحدآپارتمانیشماره()35بهمساحت 95/14مترمربع که 14/77مترمربعآنتراسبوده
واحدآپارتمانیشماره()36بهمساحت95/87مترمربع که14/74مترمربعآنتراسبوده
واحد آپارتمانی شماره ( )37به مساحت  91/53مترمربع که  10/90مترمربع آن تراس بوده
واحد آپارتمانی شماره ( )38به مساحت  90/95مترمربع که  10/01مترمربع آن تراس بوده
واحد آپارتمانی شماره ( )39به مساحت  107/63مترمربع که  8/83مترمربع آن تراس و
 4/29مترمربع آن بالکن بوده و واحد آپارتمانی شماره ( )40به مساحت  112/88مترمربع
که  9/28مترمربع آن تراس بوده و  4/85مترمربع آن بالکن میباشد.
-9طبقه هفتم شامل :راه پله اشترا کی به مساحت  14/38مترمربع دو خط آسانسور به
مساحت  8/60مترمربع واحد آپارتمانی شماره ( )41به مساحت  180مترمربع و مابقی
فضای پشت بام میباشد.
ششدانگ عرصه و اعیان ملک با مشخصات فوقالذکر:براساس موقعیت جغرافیایی
مساحت قدمت بنا و تعداد واحدها مشاعات و تاسیسات زیربنایی محوطه سازی و با در
نظر گرفتن جمیع عوامل فنی موثر (صرفنظر از تعهدات و دیون احتمالی و عدم وجود
معارض و نداشتن منعی برای نقل و انتقاالت) جمعا به مبلغ  1/283/251/000/000ریال
معادل یکصد و بیست و هشت میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون و یکصدهزار تومان
برآوردوارزیابی گردید.پال کفوقاز ساعت9الی12روز دوشنبهمورخ1401/3/23در اداره
ثبت اسناد و امال ک چالوس واقع در چالوس -خیابان شهید مطهری -جنب فرمانداری
از طریق مزایده به فرو می رسد .مزایده از مبلغ  1/283/251/000/000ریال شروع و به
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود  .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده
درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او
در جلسه مزایده است .برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و
به حساب خزانه واریز خواهد شد .شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است .طالبین
و خریداران میتوانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ
پایه مزایده در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند .الزم به ذکر است پرداخت
بدهیهای مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشترا ک و مصرفی 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 تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارائی و شهرداری و  ...خواهد
بود .ضمنا ملک موصوف دارای بیمه میباشد.
تاریخ انتشار1401/3/4:
مالف 10620
رئیس ثبت اسناد و امال ک چالوس-علیرضا براری
==========================================================
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  1400/5/25- 140060322002298هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شیرین گل خدری به ش.ش  285کدملی
 3671004428صادره زابل فرزند محمدعلی به صورت ششدانگ اعیان یکباب منزل به
مساحت  328مترمربع پال ک شماره  1192و  1193اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش
یکحوزهثبتملکزابل کوچه8منشعبهاز بلوار شهیدشهرکیخریداریبطور معالواسطهو
بهموجبسندعادیاز محمدحسنمعتکفذیلثبت1160دفتر6صفحه569محرز گردیده
است.لذابهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتبهفاصله 15روز در روزنامه کثیراالنتشار
آ گهیمیشوددر صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشته
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 اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/19 :
مالف 244
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================

آ گهی
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  1401/2/24- 140160322002001256هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه هرمزی عاقل به ش.ش 3660070211
کدملی  3660070211صادره زابل فرزند پرویز به صورت ششدانگ یکباب منزل به مساحت
 229/13مترمربع پال ک شماره  926فرعی از -9اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو
سیستان شهرستان زابل بلوار ارتش-ارتش  9مالکیت مشاعی متقاضی موضوع سند قطعی
1399/6/5-122924دفترخانه13زابلصفحه355دفتر 189محرز گردیدهاست.لذابهمنظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار 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 اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/19 :
مالف 243
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================
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  1401/1/28- 140160322002000569هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای موسی شهریاری به ش.ش  1162کدملی
 5339743055صادره زهک فرزند شاه جان به صورت ششدانگ اعیان یکباب منزل به
مساحت 261/80مترمربع پال ک شماره  -1636اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش
یک سیستان شهرستان زابل کوچه  46منشعبه از خیابان شهید طالقانی بعد از مدرسه مالکیت
مشاعی متقاضی ذیل ثبت  23844صفحه  226دفتر  157محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار 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 اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/19 :
مالف 249
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================
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  1401/2/24- 140160322002001255هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
زابلتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیخانمزهرا کهنبهش.ش 85کدملی0819914444
صادره سرخس فرزند نوراله به صورت ششدانگ یکباب منزل به مساحت  288/60مترمربع
پال ک شماره  267فرعی از  -1اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان
زابل کوچه یکم منشعبه از خیابان شهید باقری جنوبی مالکیت مشاعی متقاضی موضوع سند
قطعی  1394/10/7-54737دفترخانه  27زابل صفحه  277دفتر  97محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار 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 اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/19 :
مالف 242
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================
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  1401/2/28- 140160322002001073هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
زابلتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایمحمودرضافرازینژادبهش.ش 173کدملی
 3673470663صادره زابل فرزند غالمرضا به صورت ششدانگ یکباب منزل به مساحت
248/80مترمربع تمامی باقیمانده پال ک شماره  24فرعی از -1643اصلی واقع در سیستان
و بلوچستان بخش یک سیستان شهرستان زابل کوچه  18منشعبه از خیابان هیرمند وا گذاری
طبق سند عادی از هوشنگ سرابندی کچیانی صفحه  358دفتر  28محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار آ گهی میشود
در صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
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 اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/19 :
مالف 241
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================
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  1401/2/18- 140160322002001067هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکزابل
تصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایفرامرز سوریبهش.ش 952کدملی3673215779
صادره زابل فرزند علی به صورت ششدانگ یکباب منزل به مساحت  435مترمربع پال ک
شماره  808فرعی از -1اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان زابل
انتهای شمالی خیابان حافظ کوچه  47وا گذاری طبق سندعادی از غالمعلی افشاری مقدم
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه
کثیراالنتشار 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 اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/19 :
مالف 239
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================
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  1401/2/24- 140160322002001251هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهین دخت بورک زهی به ش.ش  6کدملی
 3031463651صادره از جیرفت فرزند دادخدا به صورت ششدانگ یکباب منزل به مساحت
 183مترمربع پال ک شماره  699فرعی از -1اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو
سیستان شهرستان زابل بلوار دانشگاه-دانشگاه  12مالکیت مشاعی متقاضی موضوع سند
قطعی  1396/9/27-113425دفترخانه  13زابل محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار 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 اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/19 :
مالف 238
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================
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  1401/2/19- 140160322002001096هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سمیه میری گوری به ش.ش  14396کدملی
 3674233525صادره زابل فرزند غالمحسن به صورت ششدانگ یکباب منزل به مساحت
 181مترمربع پال ک شماره  1155فرعی از -1اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو
سیستان شهرستان زابل بلوار باهنر-جنب باشگاه شهرداری کوچه چهارم مالکیت مشاعی
متقاضی موضوع سند قطعی  1398/3/30-66469دفترخانه  27زابل صفحه  10دفتر 135
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه
کثیراالنتشار 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 اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/19 :
مالف 237
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================
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  1401/2/12- 140160322002000950هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکزابل
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طیبه بارانی به ش.ش  180کدملی 3671208597
صادره از زابل فرزند صفر به صورت ششدانگ اعیان دو دربند مغازه و یکباب منزل دو طبقه
مسکونی به مساحت  381/20مترمربع پال ک شماره  3فرعی از -1707اصلی واقع در سیستان
و بلوچستان بخش یک سیستان شهرستان زابل خیابان سام شرقی وا گذاری طبق سند عادی
مقدار 190مترمربعاز محمدعلیشهرکیصفحه373دفتر96ومقدار 190مترمربعاز ستارهجمال
زائی صفحه  234دفتر  102محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار 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 اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/19 :مالف 236
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================

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  1401/2/19- 140160322002001097هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد آریا کیا به ش.ش  418کدملی
 3672847518صادره زابل فرزند ملنگ به صورت ششدانگ یکباب منزل به مساحت 300
مترمربع پال ک شماره  977فرعی از -1اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان
شهرستان زابل کوچه اول منشعبه از جاده فتح اهلل مالکیت مشاعی متقاضی موضوع سند
قطعی 1390/8/17-6840دفترخانه  51زابلمحرز گردیدهاست.لذابهمنظور اطالععموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار 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 اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/19 :
مالف 228
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================
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  1401/2/19- 140160322002001089هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نوراله میرشاه زندئی به ش.ش
 2123کدملی  3670478957صادره زابل فرزند تیمور به صورت ششدانگ یکباب منزل به
مساحت  300/20مترمربع پال ک شماره  703فرعی از -1اصلی واقع در سیستان و بلوچستان
بخش دو سیستان شهرستان زابل خیابان دانشجو  10وا گذاری طبق سند عادی از تاج بی بی
لکزائیان موضوع سند قطعی  1375/9/15-20723دفترخانه  13زابل محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار آ گهی
میشوددر صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشند
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 اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/19 :
مالف 229
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================
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
برابررایشماره1401/2/24-140160322002001243هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود بیرجندی به ش.ش  364کدملی
 3670597603صادره زابل فرزند محمد به صورت ششدانگ یکباب منزل به مساحت
195/30مترمربع پال ک شماره  818فرعی از -1اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش
دو سیستان شهرستان زابل کوچه  74منشعبه از خیابان امام خمینی شمالی (ره) وا گذاری
طبقسندعادیاز ابراهیمفتحیموضوعسندقطعی1343/5/12-38043دفترخانه2زابل
محرز گردیدهاست.لذابهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتبهفاصله 15روز در روزنامه
کثیراالنتشار 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 اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/19 :
مالف 231
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================
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
برابررایشماره1401/1/23-140160322002000393هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
زابلتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیخانمعصمتسندگل کالمبهش.ش 587کدملی
3672419532صادرهزابلفرزندملنگبهصورتششدانگیکبابمغازهبهمساحت22/50
مترمربع پال ک شماره  7440فرعی از  724فرعی از  -1اصلی واقع در سیستان و بلوچستان
بخشدوسیستانشهرستانزابلخیابانهیرمندشمالینبشهیرمند47وا گذاریطبقعادی
از محمدحسین سندگل صفحه  103دفتر 45ضمنا طبق گزارش کارشناس مربوطه پال ک 724
فرعی مورد عمل افراز واقع گردیده است و پال ک  7440فرعی از پال ک  724مجزی گردیده
است و سپس طبق صورتجلسه افرازی به شماره  1389/10/22-28085قسمت باقیمانده
پال ک  7440فرعی در سهم آقای محمدحسین سندگل قرار گرفته است محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشار آ گهی
میشوددر صورتی کهاشخاصنسبتبهصدور سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشند
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 اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/19 :
مالف 232
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================
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  1401/2/19- 140160322002001093هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صادق بزی صابر به ش.ش  483کدملی
 3673287907صادرهزابلفرزندمهرعلیبهصورتششدانگیکدربندمغازهبهمساحت
272/30مترمربعپال کشماره-1383اصلیواقعدر سیستانوبلوچستانبخشیکسیستان
شهرستانزابلخیابانامامخمینیجنوبینبش کوچهیکممالکیتمشاعیمتقاضیصفحه
 139دفتر  121محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز در روزنامه کثیراالنتشار 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
اعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدر صورتانقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/19 :
مالف 233
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================
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  1401/2/19- 14016032002001091هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صادق بزی صابر به ش.ش  483کدملی
 3673287907صادره زابل فرزند مهرعلی به صورت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مساحت  11443مترمربع پال ک شماره  194فرعی از -21اصلی واقع در سیستان و بلوچستان
بخش سه سیستان شهرستان زابل شهرک گلخانی اراضی ریگ آب آقاجان وا گذاری طبق
سند عادی از محمد محمدقاسمی موضوع رای اصالحات ارضی  1345/8/8-16592محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه
کثیراالنتشار 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 اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/19 :
مالف 234
مهدی پهلوانروی-رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================
آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (موضوع
ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه)
هیاتحلاختالفمستقردر ادارهثبتاسنادوامال کشهرستانمیاندوآببشرحزیرتصرفات
مفروزیومالکانهاشخاصراتائیدوبهجهتعدمدسترسیبهمالکینمقرر شدهاستپساز
نشر آ گهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده  3قانون مذکور
و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین مشاعی و
سایر صاحبان حقوق آ گهی میشود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حدا کثر ظرف
مدت دو ماه از انتشار اولین آ گهی اعتراض کتبی خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امال ک
شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و
امال ک دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند .در غیر این صورت سندمالکیت
مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رای صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و
صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
-1رای شماره  140160313006000516مورخه  1401/2/28تقاضای آقای جعفر علوی فرزند
عیسی مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پال ک  2819فرعی از یک
اصلیبخش14مراغهحوزهثبتیمیاندوآبواقعدر میاندوآبخریداریشدهمعالواسطهاز
تورجخرمروز و کامرانحسینقلینژادبهشمارهپروندههیات1400-419بهمساحت186/46
مترمربع که برای آن پال ک  29924فرعی تعیین شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/19 :
مالف 386
سعید سیفی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک میاندوآب
==========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای منوچهر ادیبی به موجب وکالتنامه شماره  229372مورخ  1401/2/29دفتر  28طبق
درخواست به شماره وارده  6043مورخ  1401/2/29و با تقدیم دو برگ فرم استشهادیه محلی
مصدقشدهبهشماره86243دفتر28مدعیاست کهسندمالکیتششدانگپال ک125فرعی
از 65اصلیبخشیکحومهذیلثبت53936وصفحه391دفتر269بناممظفر کرمیانصادر
وتسلیمسپسمعالواسطهطبقسندقطعیشماره 30305مورخ 89/1/19دفتر47بنامخانم
فردوس ناصری منتقل گردید و به موجب اسناد رهنی به شمارگان  13378و  13379مورخ
 85/7/6دفتر  47در رهن بانک مسکن میباشد به علت سهل انگاری سندمالکیت به شماره
سریال 921350مفقودشدهاستلذامراتبطبقماده-120آییننامهقانونثبتدر یکنوبت
آ گهی میشود چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت در نزد
خود میباشد از تاریخ انتشار این آ گهی به مدت ده روز مراتب را به این اداره اعالم دارند
در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از
درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/3/4:
مالف 468
مهدی زارعی وش
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
==========================================================

سال سیوهفتم
شماره 10321

آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای علی مبلغی فرزند قربانعلی با تسلیم دو برگ استشهادیه شماره 1074مورخ 1400/9/9
از دفترخانه اسناد رسمی شماره  3شهر فیروزکوه طی نامه وارده به شماره  21011562مورخ
 1400/9/9تقاضای صدورالمثنی سند مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه
و اعیان یک دستگاه ساختمان به مساحت  137/51مترمربع تحت پال ک ثبتی  394فرعی از
سنگ-136اصلی واقع در قریه نجفدر فیروزکوه که در ذیل ثبت  15727و صفحه  22و در دفتر
جلد  -125امال ک به نام علی مبلغی فرزند قربانعلی ثبت و به شماره چاپی  0026523سند
مالکیت صادر و تسلیم وی گردید که به علت جابجایی اثاثیه مفقود شده را نموده است.
لذا با توجه به ماده  120آئین نامه قانون ثبت جریان در یک نوبت آ گهی تا هرگاه شخص 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
ثبتی خودداری شود و در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مذکور سند مالکیت المثنی بنام
متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/3/4 :
سجاد حسن پور
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه
==========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
خانم زهرا عنبری طبق درخواست وارده به شماره  2699مورخ  1401/2/4و با تقدیم دو برگ
استشهادیهمحلیمصدقشدهبهشماره884140مورخ1401/1/30تنظیمیدفتراسنادرسمی
 68کرمانشاهمدعیاست کهسندمالکیتششدانگپال ک9554فرعیاز 93اصلیبخشیک
حومه کرمانشاه ابتدا به نام هاجر فرامانی درصفحه  406دفتر  1/172به شماره ثبت 34897
ثبت و منتقل گردید .سپس مع الواسطه برابر سند قطعی  42834مورخ  1399/7/24تنظیمی
دفتر اسناد رسمی  35کرمانشاه ششدانگ به زهرا عنبری منتقل و ثبت گردید و سند به شماره
 698951به علت مخدوشی مفقود نموده است .لذا طبق ماده  -120آیین نامه قانون ثبت در
یک نوبت آ گهی میشود تاچنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت
در نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آ گهی به مدت ده روز مراتب را به این اداره اعالم
دارند در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه
از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.
محدودیت :پال ک فوق دارای دو فقره بازداشتی  002554070مورخ  1399/10/12دادگستری
کل کرمانشاه در بازداشت میباشد.
تاریخ انتشار1401/3/4:
مالف 466
مهدی زارعی وش
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
==========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
اداره اوقاف و امور خیریه دامغان به تصدی موقوفه فاطمه بیگم باستناد دو برگ استشهاد
محلی که به امضا شهود و به گواهی دفترخانه شماره یک دامغان رسیده مدعی میباشد
که سند مالکیت ششدانگ پال ک  2فرعی از  1566اصلی واقع در بخش یک دامغان به علت
جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است .لذا مراتب
باستناد ماده  120آئین نامه قانون ثبت آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله
نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این
آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم
و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن
واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی
طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/3/4:
مهدی جدیدی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان دامغان
==========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظربهاینکهخانمفاطمهقاضیحصاریبهاستناددوبرگاستشهادیه گواهیامضاءشدهمنظم
به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی
است که سند مالکیت  332فرعی از یک -اصلی بخش  10مشهد متعلق به وی میباشد به علت
جابجایی مفقود گردیده است .با بررسی سیستم جامع امال ک معلوم شد  229سهم مشاع از
23400سهمششدانگسندمالکیتاولیهذیلثبت دفترالکترونیکی139820306004009718
برابرسندقطعی45783مورخ98/5/1دفتر95بناممتقاضیفوقثبتوسندمالکیتبرگیای
به شماره  112830صادر و تسلیم شده است.سیستم جامع امال ک بیش از این حکایتی ندارد.
لذا به استناد مفاد ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آ گهی و متذکر میگردد هر
کس نسبت به ملک مورد آ گهی معامله انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد
بایستیظرفدهروز از تاریخانتشار اینآ گهیاعتراض کتبیخودرا پیوستاصلسندمالکیت
یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت
المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار-1401/3/4 :مالف 383
عباس جهانی فر
رئیس ثبت اسناد و امال ک منطقه  2مشهد
==========================================================
آ گهی مزایده ملک غیرمنقول مرحله سوم
در اجرای مواد  137و  138قانون اجرای احکام مدنی ملک به مشخصات زیر از طریق مزایده
به فروش می رسد .پال ک ثبتی  190فرعی از  33اصلی واقع در طالقان روستای زیدشت اولین
ساختمان سمت راست کوچه دریا ششدانگ مشاع عرصه و اعیان بنام آقایان نصراله غرقی شفیعی
و شفیع غرقی شفیعی
نظریه کارشناسی-1:مشخصاتثبتیملکمتنازعفیهبهپال کثبتی:33/190براساساسنادمالکیت
ارائهشدهسهدانگمشاعاز ششدانگیکقطعهباغبهمساحت2125مترمربعذیلثبت1687صفحه
 209دفتر جلد  9به شماره چاپی  610128به نام آقای نصراهلل غرقی شفیعی فرزند هدایت اهلل ثبت و
صادر گردیده است همچنین سند مالکیت سه دانگ مشاع دیگر از پال ک فوقالذکر به شماره چاپی
610129ذیلثبت1688صفحه 211هماندفتربهنامآقایشفیعغرقیشفیعیفرزندهدایتاهللثبتو
صادر گردید کهبهموجبصورتمجلسمورخ1360/1/15یکدستگاهعمارتدر آناحداث گردیده
است .مشخصات اعیانی ملک پال ک ثبتی  33/190در قسمت وسط ملک در پال ک ثبتی فوق االشاره
ساختمانی در چهارطبقه که شامل زیرزمین با مشخصات (مساحت مسکونی  97مترمربع +مساحت
پارکینگ  65/80مترمربع +مساحت تاسیسات  30/10مترمربع) مساحت مسکونی طبقه همکف 178
مترمربعبانضمامتراسبهمساحت14/85مترمربعمساحتمسکونیطبقهاول178مترمربعبهانضمام
تراس به مساحت  14/85مترمربع مساحت مسکونی طبقه دوم  126مترمربع احداث گردیده است.
واحدهای مسکونی طبقه اول و دوم به صورت  3اطاق خواب کف موزائیک و دیوارها گچ و سرویس
های بهداشتی کف سرامیک و دیوارها کاشیکاری میباشد .آشپزخانه دارای کابینت کف سرامیک و
دیوارها کاشیکاریمیباشد.واحدمسکونیطبقهسومیکاطاقخوابهدارایمشخصاتفوقالذکر
میباشد .در محوطه حیاط جنب ساختمان قسمتی به مساحت  20مترمربع پوشیده با خرپا و ورق
رنگی کفآنسنگوستونهاقوطیفلزیاحداث گردیدهاست کهبهعنوانآالچیقموردبهرهبرداری
قرار میگیرد نمای ساختمان سیمان تگرگی پنجره ها  upvcدرب ورودی ساختمان آهنی میباشد.
ضمنا در قسمتی از محوطه حیاط یکباب تجاری به مساحت  32/16مترمربع به ارتفاع  5متر و بالکن
به مساحت  16/32مترمربع به ارتفاع  2متر با مصالح بنایی و سقف خرپا و شیروانی احداث گردیده
است .فاقد نما و داخل واحد تجاری تا یک متر سنگ و دیوارها گچ میباشد .پنجره و درب تجاری
آلومینیومودارای کرکرهنیزمیباشددربورودیپارکینگبهمحوطهاز پروفیلوریموتدار میباشد
و دارای دو درب پارکینگ و پیاده از پروفیل میباشد .سازه ساختمان فلزی سقف تیرآهن تاسیسات
شوفاژ کنتور آب روستایی برق  15آمپر و  4کنتور برق لوله کشی گاز شده است لیکن هنوز فاقد کنتور
گاز می باشند .دارای یک خط تلفن فاقد محوطه سازی حیاط دور تا دور محوطه باغ دیوارکشی 22
سانتی متری فاقد نما به ارتفاع  2تا  3متر دارای درختان مثمر گردو قدیمی ارزیابی ارزش ششدانگ
عرصه از قرار هر مترمربع  100/000/000ریال معادل ده میلیون تومان و ارزش اعیان از قرار هر مترمربع
 40/000/000ریال معادل چهارمیلیون تومان و ارزش هر مترمربع تجاری  150/000/000ریال معادل
پانزده میلیون تومان و ارزش کل عرصه ملک پال ک ثبتی شماره  33/190به مبلغ 212/500/000/000
ریالو کلارزشاعیانیمبلغ 27/000/000/000ریالو کلارزشواحدتجاریمبلغ4/824/000/000
ریالومجموعارزشعرصهاعیانوتجاری کال244/324/000/000ریالمعادلبیستوچهار میلیارد
و چهارصد و سی و دو میلیون و چهارصدهزار تومان تقویم گردید.
تاریخ و محل فروش مزایده روز دوشنبه  1401/3/30ساعت  10صبح الی  11دفتر اجرای احکام مدنی
دادگستری شهرستان طالقان
متقاضیان خرید می بایستی  5روز قبل از روز مزایده از محل مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل
به خرید در وقت تعیین شده در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طالقان حاضر و پس
از برنده شدن ده درصد ثمن ملک مورد مزایده را فی المجلس به صندوق دادگستری پرداخت
نمایند و مابقی ثمن ملک را ظرف مهلت یکماه پرداخت نمایند در صورت انصراف و عدم پرداخت
مابقی ثمن هزینه آ گهی کسر و به حساب صندوق دولت واریز میشود هزینه های نقل و انتقال به
عهده خریدار میباشد.
مالف 8430
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان طالقان -یوسف
اسحاقی
==========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای هادی امیری دورهونی فرزند عبداله به استناد دو برگ استشهاد محلی که
هویتوامضاشهودرسما گواهیشدهمدعیاست کهسندمالکیتتکبرگششدانگیکباب
خانه به پال ک ثبتی  2357فرعی از  544اصلی مجزی از  1293فرعی واقع در بروجن بخش ده
ثبتی که بنام آقای هادی امیری دورهونی فرزند عبداله ثبت و سند مالکیت به شماره 752512
سری ب سال  94به شماره دفترامال ک الکترونیک  139520314003003977صادر گردیده
است و به موجب سند رهنی شماره  48118مورخ  1395/11/11تنظیمی دفترخانه  11بروجن در
قبال مبلغ  962464900ریال به مدت  144ماه در رهن بانک مسکن میباشد را به علت سهل
انگاری مفقود نموده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده لذا طبق
تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب آ گهی میشود که هر کس مدعی
انجام معامله (غیر از آنچه در این آ گهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد
خود باشد از تاریخ انتشار این آ گهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه
کننده مسترد گردد ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان بروجن
رسول تعمیدی
==========================================================
اجرائیه
کالسه پرونده5/304/98 :
محکوم لهم :مهرداد شجری یزدی فرزند مهدی -مژگان شجری یزدی فرزند مهدی -کبری
کریمی فرزند تقی -قائمشهر خیابان تهران قائم محله روبروی مبین چهار منزل کریمی
محکوم علیهم :محمد باقری خرزوقی -معصومه خاتون نوروزی مجهولالمکان
محکوم به :به موجب رای شماره  774تاریخ  98/9/11شعبه پنجم شورای حل اختالف قائم
شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  43/700/000ریال
بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست  98/3/27تا زمان
اجرای حکم و مبلغ  630/000ریال هزینه دادرسی در حق خواهان و نیم عشر دولتی به مبلغ
 2/185/000ریال
تاریخ انتشار1401/3/4 :
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف قائم شهر
رضا مجازی امیری
==========================================================
رونوشت آ گهی حصروراثت
آقایافشلیمداووددارایشناسنامهشماره185بشرحدادخواستبه کالسه0100018از اینشورا
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملکزدیق داودحصار
به ش.ش  22در تاریخ  1348/12اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم
منحصر است به  13نفر (سیزده نفر)
-1افشلیم داوود به کدملی  2752366991ت.ت 1343
 -2ازابلیا داوود به کدملی  2752365411ت.ت 1314
-3انویه داوودحصار به کدملی  2752366256ت.ت 1328
 -4عویشک داوود به کدملی  2752366981ت.ت 1341
-5لودیه داوود به کدملی  2752831595ت.ت 1330
 -6یونیه داوود حصار به کدملی  2752831854ت.ت 1334
 -7منایش داوود حصار به کدملی  2754889027ت.ت 1331/3/1
 -8دانیل داوود حصار به کدملی  2755282479ت.ت 1320
 -9جمیل داوود حصار به کدملی  2755276223ت.ت 1316
 -10فریده داوود به کدملی  2755283361ت.ت 1325
 -11ایلشا داوود حصار به کدملی  2755294116ت.ت 1338
 -12ایلیه داوود حصار به کدملی  2755460423ت.ت 1335
-13اپریم داوود حصار به کدملی  2752365993ت.ت 1323
اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبور بهاسنادماده362قانونامور حذفیرادر
یک نوبت آ گهی مینماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آ گهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مالف 385
رئیس شعبه  43شورای حل اختالف ویژه اقلیتهای دینی-ولسون یونن
==========================================================

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  140060322003001474مورخه  1400/9/22هیات اول/دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک خاش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آسیه ریگی فرزند غالم محمد به
ش.ش  3710011620صادره از خاش در یکباب خانه به مساحت  350/75مترمربع کل پال ک 8
فرعی از  -759اصلی قطعه یک واقع در کوچه منشعبه از خیابان انقالب از بخش  4بلوچستان
شهر خاش خریداری از مالک رسمی آقایان ماشاءاله اسالمی مهدی آبادی و عباس اسالمی
مهدی آبادی و حسین اسالمی مهدی آبادی و حسن اسالمی و طاهره اسالمی مهدی آبادی
وطیبهاسالمی اسالمیمهدیآبادیمحرز گردیدهاست.لذابهمنظور اطالععموممراتبدر
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
خودرابهاینادارهتسلیموپساز اخذرسیدظرفمدتیکماهاز تاریختسلیماعتراضدادخواست
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 اول1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/19 :
مالف 23
مجید جمشیدی فر-رئیس ثبت اسناد وامال ک
==========================================================
آقای وحید داوری جنابعالی مطابق دادنامه شعبه  6خانواده شهرری به شماره  5251محکوم
به طالق همسر خود خانم معصومه تقوی شده اید .به مدت یک هفته پس از رویت این آ گهی
به شما مهلت داده میشود جهت ثبت طالق به دفترخانه طالق  12شهرری مراجعه نمایید .در
غیر این صورت طالق شما مطابق قانون انجام خواهد شد .آدرس :شهرری میدان شهید غیبی
خ مدرس چهارجنب گلفروشی رزا دفتر طالق  12شهرری
سیدمصطفی عبداله
سردفتر طالق  12شهرری
==========================================================
آ گهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به  -1خانم عالیه غنامی فرزند حسن متولد  1365/3/7شماره ملی 1890134856
ش.ش  1890134856به نشانی:آبادان خیابان دبستان نبش امام پال ک ( 6ورثه متعهد)
-2خانم فاطمه غنامی فرزند حسن متولد  1368/10/27شماره ملی  1890134872ش.ش
 1890134872به نشانی آبادان خیابان دبستان نبش امام پال ک ( 6ورثه متعهد) -3خانم
هاله غنامی فرزند حسن متولد  1367/2/3شماره ملی  1890134864ش.ش 1890134864
به نشانی آبادان خیابان دبستان نبش امام پال ک ( 6ورثه متعهد)  -4خانم لیلی غنامی فرزند
حسن متولد  1358/4/6شماره ملی 1890134821 :ش.ش  1890134821به نشانی:آبادان
خیابان دبستان نبش امام پال ک ( 6ورثه متعهد) -5خانم هدی غنامی فرزند حسن متولد
1363/4/22شمارهملی1890134848ش.ش1890134848بهنشانیآبادانخیاباندبستان
نبش امام پال ک ( 6ورثه متعهد) -6خانم حمیده خلف زاده فرزند رحمان متولد 1339/10/10
شماره ملی  1828964824ش.ش  707به نشانی :آبادان خیابان دبستان نبش امام پال ک 6
(ورثه متعهد) -7خانم نادیه غنامی فرزند حسن متولد  1361/9/12شماره ملی 1890134831
به ش.ش  1890134831به نشانی:آبادان خیابان دبستان نبش امام پال ک ( 6ورثه متعهد) به
دلیل عدم شناسایی نشانی مدیون توسط مامور پست فعال مجهولالمکان ابالغ میگردد:
قرارداد بانکی :شماره سند:شماره  1384/4/21-68511به مبلغ  1/768/516/088ریال اصل
و خسارت روزانه از تاریخ  1389/5/30روزانه مبلغ  16/052ریال به انضمام  %5حقوق دولتی
متعلقهعلیهشماتقاضایصدور اجرائیهنموده کهاجرائیهبه کالسه)91/1481(9100279در شعبه
اجرای ثبت آبادان تشکیل جهت ابالغ به مامور اجرا تسلیم که طبق گزارش مامور مربوطه به
علت عدم شناسایی اوراق اجرائیه به مرحله ابالغ نرسیده و بستانکار هم نتوانسته نشانی شما
را معرفی نماید لذا به درخواست بستانکار و طبق قسمت اخیر تبصره  3ماده  34قانون ثبت و
ماده  18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی با درج یک نوبت بشرح فوق در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار محل به نامبردگان باال (بدهکار و ضامنین) ابالغ میشود که چنانچه ظرف
مدت  10روز از تاریخ درج این آ گهی که روز ابالغ محسوب میشود بدهی خود را اعم از اصل و
حقوق دولتی در صندوق اداره ثبت تودیع ننمائید .پس از انقضای مدت مذکور با درخواست
بستانکار نسبتبهادامهعملیاتاجرائیاقداموغیراز اینآ گهیوآ گهیمزایدهاموالبازداشت
شده که در یک نوبت منتشر میگردد آ گهی دیگری منتشر نخواهد شد.
معاون اداره ثبت اسناد و امال ک آبادان
مهدی رنجبری
==========================================================
آ گهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به -1خانم عالیه غنامی فرزند حسن متولد  1365/3/7شماره ملی 1890134856
ش.ش  1890134856به نشانی :آبادان خیابان دبستان نبش امام پال ک ( 6ورثه متعهد)-2
خانم فاطمه غنامی فرزند حسن متولد  1368/10/27به شماره ملی  1890134872ش.ش
 1890134872به نشانی آبادان خیابان دبستان نبش امام پال ک ( 6ورثه متعهد) -3خانم هاله
غنامیفرزندحسنمتولد1367/2/3شمارهملی1890134864ش.ش1890134864بهنشانی
آبادانخیاباندبستاننبشامامپال ک(6ورثهمتعهد)-4خانملیلیغنامیفرزندحسنمتولد
 1358/4/6شماره ملی  1890134821ش.ش  1890134821به نشانی آبادان خیابان دبستان
نبش امام پال ک ( 6ورثه متعهد) -5خانم هدی غنامی فرزند حسن متولد  1363/4/22کدملی
1890134848ش.ش 1890134848بهنشانیآبادانخیاباندبستاننبشامامپال ک(6ورثه
متعهد)-6خانمحمیدهخلفزادهفرزندرحمانمتولد1339/10/10شمارهملی1828964824
ش.ش  707به نشانی آبادان خیابان دبستان نبش امام پال ک ( 6ورثه متعهد)-7خانم نادیه
غنامیفرزندحسنمتولد 1361/9/12شمارهملی 1890134831شمارهشناسنامه 1890134831
بهنشانیآبادانخیاباندبستاننبشامامپال ک(6ورثهمتعهد)بهدلیلعدمشناسایینشانی
مدیون توسط مامور پست فعال مجهولالمکان ابالغ میگردد :قرارداد بانکی :شماره سند:
 1386/3/5-83572و  1386/3/6-83618به مبلغ  2/783/320/036ریال اصل و خسارت
روزانه از تاریخ  1390/8/1روزانه مبلغ  1/011/855ریال به انضمام  %5حقوق دولتی متعلقه علیه
شما تقاضای صدور اجرائیه نموده که اجرائیه به کالسه  )90/1425(9000448در شعبه اجرای
ثبتآبادانتشکیلجهتابالغبهمامور اجراتسلیم کهطبق گزارشمامور مربوطهبهعلتعدم
شناسایی اوراق اجرائیه به مرحله ابالغ نرسیده و بستانکار هم نتوانسته نشانی شما را معرفی
نمایدلذابهدرخواستبستانکار وطبققسمتاخیرتبصره3ماده34قانونثبتوماده18آئین
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی با درج یک نوبت بشرح فوق در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
محلبهنامبردگانباال (بدهکار وضامنین)ابالغمیشود کهچنانچهظرفمدت10روز از تاریخ
درج این آ گهی که روز ابالغ محسوب میشود بدهی خود را اعم از اصل و حقوق دولتی در
صندوق اداره ثبت تودیع ننمائید .پس از انقضای مدت مذکور با درخواست بستانکار نسبت
به ادامه عملیات اجرائی اقدام و غیر از این آ گهی و آ گهی مزایده اموال بازداشت شده که در
یک نوبت منتشر میگردد آ گهی دیگری منتشر نخواهد شد.
معاون اداره ثبت اسناد و امال ک آبادان
مهدی رنجبری
==========================================================
رونوشت آ گهی حصروراثت
آقای جعفر شاهی جان قورغان دارای ش.ش -867مهاباد به شرح دادخواست به کالسه
0100312ش/5حازاینشورادرخواست گواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحداده کهشادروان
محمدشاهیجانیقورغانبهش.ش-496مهاباددر تاریخ1401/2/16در اقامتگاهدائمیخود
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :چهارپسر-یک دختر-زوجه
 -1جعفر شاهی جانی قورغان فرزند محمد به ش.ش 867
-2صالح شاهی جانی قورغان فرزند محمد به ش.ش89
-3حسین شاهی جانی قورغان فرزند محمد به ش.ش 1136
 -4عبدالسالم شاهی جانی قورغان فرزند محمد به ش.ش  1135پسران متوفی
 -5نشیمان شاهی جانی قورغان فرزند محمد به ش.ش  40دخترمتوفی
 -6عایشه قویطاس فرزند احمد به ش.ش  403زوجه متوفی
اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبور بهاستنادماده362قانونامور حذفیرادر
یک نوبت آ گهی مینماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر نخستین آ گهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
لقمان ایوبی
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد
==========================================================
آ گهی دعوت به جلسه افراز و معاینه محلی
نظر به اینکه آقای حبیب داداشی طبق تقاضای وارده شماره  140121727008000395مورخ
 1401/2/16درخواست افراز مالکیت مشاعی خود از پال ک  436فرعی از  64اصلی بخش 3
زنجان واقع در سلطانیه را نموده است و در درخواست اعالم داشته دسترسی به آدرس اغلب
مالکین ندارد لذا به استناد ماده  18آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا از کلیه
مالکین حقیقی یا حقوقی یا نمایندگان قانونی و یا قائم مقام ایشان در پال ک مذکور دعوت
به عمل می آید که راس ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ  1401/3/10که عملیات افراز توسط
نماینده و نقشه بردار این اداره در محل صورت میگیرد حضور بهم رسانند عدم حضور مانع
انجام افراز نخواهد بود .بدیهی است در صورت افراز ملک آ گهی افرازی به همراه صورتجلسه
و نقشه افرازی نیز جهت اطالع عموم و ذینفعان مجددا منتشر خواهد شد.
مالف 73
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه
==========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای منوچهر محمدیان با ارائه استشهادیه شماره  1401/2/6-7857تنظیمی دفترخانه
 -383آمل طی درخواست مورخ  1401/2/7-1401/4899تقاضای صدور سند مالکیت المثنی
 644336سه دانگ مشاع پال ک شماره  492فرعی از  -48اصلی واقع در بخش  9ثبت آمل که
در صفحه -جلد  -ذیل شماره  -ثبت گردیده و در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است و طی
سند رهنی شماره -دفترخانه-در رهن بانک -قرار دارد که در اجرای ماده  120اصالحی آیین
نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آ گهی در یک نوبت می گردد چنانچه اشخاصی مدعی
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار
آ گهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم نمایند
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت
یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به
نام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار1401/3/4 :
فیض اله ذبیحی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک آمل
==========================================================
آ گهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان
سیاهکل
نظربهاینکهدراجرایمواد18-17-15-3قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه اجرایی آن متقاضی ذیل با ارائه اسناد و امال ک عادی
و اسناد مشاعی درخواست صدور سند مالکیت نموده و پرونده مورد نظر در هیات موضوع
قانون مذکور مصوب  90/9/20مجلس شورای اسالمی مطرح نهایتا منجر به صدور رای جهت
اخذ سند مالکیت گردیده است لذا مراتب به استناد ماده  3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله
 15روز جهت عمومی آ گهی میگردد.
قریه کالهدوزه محله سیاهکل سنگ اصلی  96بخش  16گیالن
پال ک فرعی  566مفروز از  7در مالکیت خانم فرشته زارعی کالهدوزمحله ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  364/91مترمربع از مالکیت آقای علی دهپور
لذا هرکس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالکین مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزی
پال ک فوق واخواهی داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار آ گهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سیاهکل تحویل و ظرف مدت یکماه به مراجع قضایی
صالحه دادخواست تسلیم و گواهی آن را به اداره متبوعه تحویل نماید در غیر این صورت پس
از تقاضای مدت قانون مذکور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت نیز مراجع متضرر به
دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/3/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/17 :
مالف 133
سرپرست ثبت اسناد و امال ک شهرستان سیاهکل
عباس پیلوا
==========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
خانم زینب بالو فرزند شیرخان با تسلیم دو برگ استشهادیه شماره -65775مورخ 1400/6/8از
دفترخانهاسنادرسمیشماره3شهرفیروزکوهطینامهواردهشماره21007002مورخ1400/6/9
تقاضای صدورالمثنی سند مالکیت نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان
به مساحت  137/51مترمربع تحت پال ک ثبتی  394فرعی از سنگ-136اصلی واقع در قریه
نجفدر فیروزکوه که در ذیل ثبت  15727صفحه  18و در دفتر جلد  -125امال ک به نام زینب بالو
فرزندشیرخانثبتوبهشمارهچاپی  026522سندمالکیتصادر وتسلیموی گردید کهبهعلت
جابجایی مفقود شده را نموده است .لذا با توجه به ماده  120آئین نامه قانون ثبت جریان در
یک نوبت آ گهی میشود تا هرگاه شخصی یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند
مالکیتنزدخودباشنداز تاریخانتشار اینآ گهیظرفمدت10روز بادر دستداشتناصلسند
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 صادر و تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/3/4 :
سجاد حسن پور
سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک فیروزکوه
==========================================================

