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آ گهی فقدان سند مالکیت
چون خانم ام البنین دشتی وکیل آقای مهدی آتش پنجه طبق وکالتنامه شماره -58711
 96/1/20دفتر  27زابل با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضا شهود را دفتر
اسناد رسمی شماره  27زابل به شماره  1401/6/23-67888گواهی نموده است اعالم
داشته  186سهم از  2000سهم یک سهم از  8سهم  4/5دانگ مشاع از ششدانگ پال ک
-1/271اصلی واقع در بخش  2سیستان ذیل ثبت و صفحه  271دفتر  118بنام مهدی آتش
پنجه نامبرده صادر و تسلیم گردیده و اعالم داشته که بر اثر جابجایی مفقود گردیده لذا
مراتببهموجبتبصرهیکاصالحیماده120آییننامهقانونثبتآ گهیمیشود کههر
کسی نسبت به ملک مورد آ گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خودمیباشدظرفمدتدهروز از تاریخانتشار آ گهیبهاینادارهمراجعهواعتراضخود
را ضمن ارائه سندمالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض
نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد طبق مقررات
به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی مبادرت خواهد نمود.
تاریخ انتشار1401/6/31 :
مالف 816
مهدی پهلوانروی-رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل
=============================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
خانم مدینه بلوچ زهی فرزند رادو به استناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود
و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره  119سراوان رسیده مدعی است که سند مالکیت
ششدانگاعیانیکبابمنزلبهمساحت 288مترمربعپال ک 303فرعیاز -1اصلیواقع
در شهر سیرکان شهرستان سراوان جزءقطعه  3از بخش  11بلوچستان شهرستان سراوان که
در دفتر الکترونیک امال ک طی شماره  139820322005002116بنام خانم مدینه بلوچ
زهی فرزند رادو صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی اثاث منزل مفقود گردیده
است .درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده
 120آئین نامه ثبت در یک نوبت آ گهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند
مالکیت مذکور نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم میباشد از تاریخ نشر
این آ گهی ظرف  10روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این
اداره اعالم و رسید دریافت نماید 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
سندمالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/6/31:
مالف 135
غالمرضا نورا
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان سراوان
=============================================
آ گهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پال ک  281فرعی از -26اصلی
واقع در روستای بوروئی جزء قطعه  3از بخش  11بلوچستان شهرستان سراوان تا کنون به
عملنیامدهلذابرحسبدرخواست کتبیشماره 104/5111مورخ1401/6/5مالکآ گهی
تحدید حدود اختصاصی آن منتشر و عملیات تحدید حدود آنها در روز دوشنبه مورخه
 1401/8/2ساعت  8/30صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد .بدینوسیله به اطالع
مجاورین و مستدعی ثبت می رساند در تاریخ تعیین شده در محل حضور بهم رسانند و
در صورت عدم حضور مستدعی ثبت و یا نماینده قانونی تحدید حدود بر طبق ماده 15
قانونثبتباحدودتعیینشدهاز طرفمجاورینبهعملخواهدآمدواعتراضمجاورین
نیزبرابرماده 20قانونثبتاز تاریختنظیمصورتمجلستحدیدحدودظرفمدت30روز
پذیرفتهخواهدشد.ضمنابرابرتبصره2واحدهقانونیتعیینتکلیفپروندههایمعترض
ثبتی مصوب سال  -1373اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود موضوع مواد  16و 20
قانون ثبت می باید توسط معترض ظرف مدت یکماه سی روز از تاریخ تسلیم اعتراض به
مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صورت پذیرد و معترض می بایستی
گواهی الزم را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید دریافت دارند واال حق
او ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/6/31 :
غالمرضا نورا-رئیس ثبت اسناد و امال ک سراوان
=============================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
چون آقای حسین ترنج با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضا شهود را دفتر
اسناد رسمی شماره  129زابل به شماره  1401/6/14-524354گواهی نموده است اعالم
داشته یک سهم از  8سهم ششدانگ پال ک -44/866اصلی واقع در بخش  2سیستان
حسین ترنج که بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و اعالم داشته که بر اثر جابجایی
مفقود گردیده لذا مراتب به موجب تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت
آ گهی میشود که هر کسی نسبت به ملک مورد آ گهی معامله ای انجام داده و یا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آ گهی به این
اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سندمالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه
نشود اداره ثبت اسناد طبق مقررات به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی
مبادرت خواهد نمود.
تاریخ انتشار1401/6/31 :
مالف 812
مهدی پهلوانروی-رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل
=============================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
چون آقای حسین ترنج با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضا شهود را دفتر
اسناد رسمی شماره  129زابل به شماره  1401/6/14-994536گواهی نموده است اعالم
داشته یک سهم از  8سهم ششدانگ پال ک -9/2632اصلی واقع در بخش  2سیستان
حسین ترنج که بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و اعالم داشته که بر اثر جابجایی
مفقود گردیده لذا مراتب به موجب تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت
آ گهی میشود که هر کسی نسبت به ملک مورد آ گهی معامله ای انجام داده و یا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آ گهی به این
اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سندمالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه
نشود اداره ثبت اسناد طبق مقررات به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی
مبادرت خواهد نمود.
تاریخ انتشار1401/6/31 :
مالف 813
مهدی پهلوانروی-رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل
=============================================
آ گهی مزایده
آ گهی مزایده مورد وثیقه به پال ک  254فرعی از  -688اصلی
به موجب پرونده اجرائی کالسه  140004022671000129و شماره بایگانی 140000135
ششدانگیکبابمنزلپال ک254فرعیاز -688اصلیذیلثبت21370صفحه133دفتر
 -143امال ک ثبت گردیده است و صادر و مع الواسطه به خانم/آقای گلثوم کهرازه منتقل
شدهاست.طبقسندرهنیشماره1398/2/26-63095دفترخانه19خاشدر قبالمبلغ
 820/000/000ریال در رهن بانک کشاورزی خاش قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی
دادگستری آقای بنیامین کرد به مبلغ  6/400/000/000ریال (شش میلیارد و چهارصد
میلیونریال)ارزیابیشدهوپال کفوقدارای180مترمربعاعیانیدر یکطبقهبهصورت
مسکونی با اسکلت آجر با سقف طاق ضربی شامل دو اتاق خواب آشپزخانه و سرویس
بهداشتی با قدمت حدودا سال و دارای انشعابات امتیاز برق و یک امتیاز آب است که
برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک میباشد.
پال ک فوق از ساعت  9الی  12روز شنبه مورخ  1401/7/23در اداره ثبت اسناد و امال ک
شهرستان خاش واقع در خیابان سرباز از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از
مبلغ  6/400/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود .
الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و 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 و شرکت در مزایده
برای عموم آزاد است.
تاریخ انتشار-1401/6/31 :مالف 55
سیدهاشم موسوی
معاون اداره ثبت اسناد و امال ک خاش
=============================================

آ گهی
رونوشت آ گهی حصروراثت
آقایقدرترحیمیبهشناسنامهشماره1305بهشرحدادخواستبه کالسه
 1401/114مورخ  1399/8/22از این شورا درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که خاور عبدالهی به ش.ش  113و تاریخ
1399/8/22در اقامتگاهدائمیخودبدرودزندگی گفتهورثهحینالفوت
آن مرحوم منحصر است به:
-1قدرت اهلل رحیمی به شماره ملی 3520516586
-2کرامت رحیمی به شماره ملی 3520520680
-3عنایت رحیمی به شماره ملی 3520523353
 -4هدایت رحیمی به شماره ملی 3521083616
 -5فلک ناژ رحیمی به شماره ملی 3521059741
 -6فرحناز رحیمی به شماره ملی 3520519682
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی
مینماید تا هر کسی اعتراضی 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.
تاریخ انتشار1401/6/31 :
مالف 374
شورای حل اختالف دشتستان
=============================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
شرکتصالحیار چابهار باستناددوبرگاستشهادمحلی کهبهامضاءشهود
وبه گواهیدفتراسنادرسمیشماره 29تهرانرسیدهمدعیاست کهسند
مالکیتششدانگیکبابواحداداریپال ک-1840/833اصلیواقعدر
بخش  16بلوچستان شهر چابهار به علت جابجایی از بین رفته درخواست
صدورسند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب به موجب تبصره یک ماده
 120آیین نامه ثبت در یک نوبت آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی
وجودسندمالکیتنزدخودیاانجاممعاملهنسبتبهملکمرقوممیباشد
از تاریخ نشر این آ گهی ظرف  10روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند
مالکیت 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.
ثبت اسناد چابهار
=============================================
آ گهی دعوت افراز
چونآقایحسینجهانیپودینهفرزندعلیا کبراحدیاز مالکینمشاعی
پال ک9907فرعیاز -1اصلیواقعدر بخش-2سیستانشهرستانشهرزابل
طبقدرخواستشماره8524/102مورخ1401/5/12تقاضایافراز سهمی
خودرااز پال کمرقومبااستنادبهقانونافراز وفروشامال کمشاعمصوب
سال1357رااز اینادارهنمودهودر ذیلتقاضایافراز خویشاعالمداشته
کهبهدیگرمالکینمشاعیدسترسینداردوآدرسآنهامشخصنمیباشد
لذا مراتب طبق ماده  18آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا
ی گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این
آ گهی م 
ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت به عمل می آید تا در ساعت 8
صبح روز دوشنبه مورخ  1401/7/11در این اداره حضور به هم رسانند تا با
حضور ونظارتآنانعملافراز برابرمقرراتصورتپذیردیادآور میگردد
عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار1401/6/31:
مالف 829
مهدی پهلوانروی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک زابل
=============================================
آ گهی ابالغ آراء
در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و
عرضه مسکن و آئین نامه اجرایی آن آرای ذیل توسط هیات آرا به صدور
آرای ذیل واقع در شهر اروندکنار بخش  8آبادان به نام اشخاص ذیل
صادر نموده است و جهت اطالع اهالی شهر در اجرای ماده ( )10قانون
و ماده – آئین نامه اجرایی آن منتشر و در اما کن و معابر و شهر الصاق
مینماید تا کسانی که به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق و
اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی ظرف مدت بیست ( )20روز از تاریخ
الصاقاعتراضخودرامکتوببهادارهثبتمحلارائهنمایدوظرفمدت
یکماه (30روز) از تاریخ تسلیم اعتراض به مراجع ثبتی دادخواست کتبی
خود را به مراجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره
ثبت ارائه نماید .بدیهی است در صورت عدم اعتراض عملیات ثبتی
ادامه خواهد داشت.
بخش 8
-1قسمتیازپال ک478بخش: 8بنامآقایعباساحمدیانفرزندعبدالرضا
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  512/68مترمربع
-2قسمتیازپال ک575بخش: 8بنامخانمزهرااحمدنصاریفرزندابراهیم
ششدانگ یکباب تجاری و مسکونی به مساحت  427/13مترمربع
-3قسمتیاز پال ک746بخش: 8بنامآقایمحمدپوربچارینعمیفرزند
فاضل ششدانگ یکباب دکان به مساحت  21/48مترمربع
تاریخ انتشار1401/6/31:
مردانی-سرپرست ثبت اسناد و امال ک آبادان
=============================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای نورالنبی دهواری خاص فرزند یارمحمد به استناد دو برگ استشهاد
محلی کهبهامضاءشهودوبه گواهیدفتراسنادرسمیشماره123سراوان
رسیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل به مساحت
 682/9مترمربع پال ک  1547فرعی از -2409اصلی واقع در قریه دشتوک
شهرستان سراوان جزءقطعه  3از بخش  6بلوچستان شهرستان سراوان
که در صفحه  373جلد  -68دفتر امال ک طی شماره  10432بنام آقای
نورالنبی دهواری خاص فرزند یارمحمد صادر و تسلیم گردیده که به
علت جابجایی اثاث منزل مفقود گردیده است .درخواست صدور سند
مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده  120آئین نامه
ثبت در یک نوبت آ گهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند
مالکیت مذکور نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم میباشد
از تاریخ نشر این آ گهی ظرف  10روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند
مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نماید 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 سندمالکیت
المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
مالف 136
تاریخ انتشار1401/6/31:
غالمرضا نورا-رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان سراوان
=============================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
خانم فریبا حسینلو قزلجه باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا
شهود و به گواهی دفترخانه شماره  4دامغان رسیده مدعی میباشد
که سند مالکیت ششدانگ پال ک  11فرعی از  1940اصلی 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.
توضیحا :دودانگ مشاع از ششدانگ صحیح میباشد.
تاریخ انتشار1401/6/31 :
مهدی جدیدی-رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان دامغان
=============================================

سال سیوهفتم
شماره 10415

آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای امین معبادی آهوانویی باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به
گواهی دفترخانه شماره  4دامغان رسیده مدعی میباشد که سند مالکیت ششدانگ
پال ک  1650فرعی از  2528اصلی 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
رسیددریافتنمایدتاموردرسیدگیقرار گیردواال پساز انقضایمدتمذکور ونرسیدن
واخواهیودر صورتاعتراضاصلاسنادارائهنشودنسبتبهصدور سندمالکیتالمثنی
طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/6/31 :
مهدی جدیدی-رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان دامغان
=============================================
آ گهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه آقای یاسین عبداللهی راویز به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت تصرفات مفروز خود
از پال ک  1فرعی از  1910اصلی واقع در بخش  9کرمان را نموده که آ گهی موضوع ماده
 3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف درخصوص آن منتشر اینک براساس
تبصره ماده  13قانون و ماده  13آیین نامه قانون فوق آ گهی تحدید حدود به صورت
اختصاصی به شرح ذیل منتشر میشود :
پال ک  4646فرعی از  1فرعی از  1910اصلی یاسین عبداللهی راویز فرزند علی ششدانگ
خانه به مساحت  247/05مترمربع واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان خیابان گلزار شهدا
خیابان شهدای غدیر بخش  9کرمان
عملیات تحدید حدود روز چهارشنبه  1401/7/27ساعت  10صبح در محل وقوع ملک
انجام خواهد شد .لذا بدینوسیله به مالک و مجاورین پال ک فوق اعالم میشود در
موعد مقرر این آ گهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حاضر و چنانچه نسبت به حدود و
یا حقوق ارتفاقی اعتراضی دارند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت 30
روز اعتراض خود را کتبا به این واحد ثبتی تسلیم و رسید دریافت نمایند و ظرف یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم در این خصوص را به دادگاه صالح
تقدیم نمایند.
تاریخ انتشار1401/6/31 :
رضا ملکی
کفیل اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان رفسنجان
=============================================
آ گهی دعوت افراز
چونآقایامیرحسینساالریفرزندعباساحدیازمالکینمشاعیپالک--1353/1اصلی
واقعدر بخش1سیستانشهرستانزابلطبقدرخواستشماره102/6118مورخ1401/5/22
تقاضای افراز سهمی خود را از پال ک مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امال ک 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
عملمیآیدتادر ساعت8صبحروز شنبهمورخ1401/7/11در اینادارهویادر محلوقوع
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 انتشار1401/6/31:
مالف 836
مهدی پهلوان روی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زابل
=============================================
آ گهی دعوت افراز
چون آقای حسین جهانی پودینه فرزند علی ا کبر احدی از مالکین مشاعی پال ک 9907
فرعی از -1اصلی واقع در بخش  2سیستان شهرستان شهر زابل طبق درخواست شماره
 8524/102مورخ  1401/5/12تقاضای افراز سهمی خود را از پال ک مرقوم با استناد به
قانون افراز و فروش امال ک 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
آنهامشخصنمیباشدلذامراتبطبقماده 18آئیننامهاجرائیمفاداسنادرسمیالزم
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 دوشنبه
مورخ  1401/7/11در 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 انتشار1401/6/31:
مالف 829
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زابل
=============================================
بدینوسیله به خانم معصومه رجبی فرزند صفی اله شناسنامه شماره  607صادره از
خرمدره سا کن روستای خلیفه لو ابالغ میشود که خانم خدیجه برجی جهت وصول
سی قطعه سکه و مبلغ سیصد میلیون ریال وجه نقد تسعیر و محاسبه شده به نرخ روز
به مبلغ  4/517/212/030ریال بابت اصل طلب و مبلغ  225/860/601ریال بابت حقوق
دولتی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره  1399/5/20-10710تنظیمی دفتر
12خرمدرهعلیهوراثمحمدرجبی کبودچشمهاجرائیهصادر نمودهوپروندهاجرائیبه
کالسه  140100144در اینادارهتشکیلشدهوطبق گزارشمورخ1401/6/28مامور محل
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آئین
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آ گهی
میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آ گهی که روز ابالغ محسوب میگردد
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرمدره
سعید بهرامی
=============================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر بر اینکه آقای حسن محمدی الوچه به وکالت از آقای خسرو صالحی ینگجه برابر
وکالتنامه شماره  1401/5/13-85809دفتر یک اردبیل برابر درخواست وارده -3/483
1401/6/19اعالمداشته کهسندمالکیتمقدار سهدانگمشاعاز ششدانگیکبابخانهبه
شماره پال ک  94فرعی از  89اصلی بخش دو اردبیل که درصفحه  52دفتر  279صادر گشته
به علت نامعلومی مفقود و پس از جستجوی کامل پیدا نشده است تقاضای سند مالکیت
المثنینمودهاست.لذامراتبطبقبخشنامهشماره1401/6/21-140180003184000169
به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده  120اصالحی
قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه آ گهی گردیده که هرکس ادعایی به وجود سند یا
سند مالکیت معامله بنام خود داشته باشند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این
آ گهیدالیلقانونیویااصلسندیااسنادمالکیترابااخذرسیدتسلیماینادارهنمایند.
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره و طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی
صادر و تسلیم خواهد شد و اسناد اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امال ک منطقه  2اردبیل
رحمان حسنی قابل
=============================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
خانمسلیمهنجفزاده کشتلیباارائهاستشهادیهشماره140102153329001146تنظیمی
دفترخانه-153آملطیدرخواستمورخ1401/6/29تقاضایصدور سندمالکیتالمثنی
 3189سهم از  10917سهم دانگ پال ک شماره  3073فرعی از  -32اصلی واقع در بخش 3
ثبت 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 120اصالحیآییننامهقانونثبتمبادرتبهنشراینآ گهیدر یکنوبتمی 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
معاملهبهاینادارهاعالمنمایندچنانچهپساز اتماممدتمقرر اعتراضارائهنگرددویا
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 انتشار1401/6/31 :
فیض اله ذبیحی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک آمل
=============================================

آ گهی فقدان سند مالکیت
شهرکهای صنعتی سمنان باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به
گواهیدفترخانهشماره13سمنانرسیدهمدعیمیباشد کهسندمالکیتششدانگ
پال ک  225/1208واقع در بخش یک سمنان به شماره دفتر امال ک الکترونیکی
 139720329021003491و شماره چاپی  326318سری ج سال  96به علت جابجائی
مفقودومالکدرخواستصدور سندمالکیتالمثنیرانمودهاستلذامراتبباستناد
ماده  120آئین نامه قانون ثبت آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله
نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این
آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره
تسلیمورسیددریافتنمایدتاموردرسیدگیقرار گیردواال پساز انقضایمدتمذکور
و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند
مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
روانبخش قنبری
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان سمنان
=============================================
آ گهی دعوت افراز
چون خانم مهین مددکاری و محب مددکاری فرزند -از مالکین مشاعی پال ک
 -1/673اصلی واقع در بخش  -2سیستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره
 102/8389مورخ  1401/6/29تقاضای افراز سهمی خود را از پال ک مرقوم با استناد
به قانون افراز و فروش امال ک 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 8
صبح روز دوشنبه مورخ  1401/7/11در 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 انتشار1401/6/31:
مالف 843
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زابل
=============================================
آ گهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  213/28مترمربع پال ک
 1988فرعی از  -6اصلی واقع در بخش دو سیستان شهرستان زابل کوچه منشعبه از
خیابان حافظ مورد تقاضای آقای جواد ناروئی تا کنون به عمل نیامده است لذا
برحسب تقاضای کتبی نامبرده تحدید حدود در روز سه شنبه  1401/7/26در محل
شروعوبهعملخواهدآمد.بدینوسیلهبهاطالعمجاورینومستدعیثبتپال کفوق
می رساند تا در روز تعیین شده در محل حضور بهم رسانند در صورتی که مستدعی
ثبت پال ک فوق و یا نماینده قانونی وی حضور نداشته باشد تحدید حدود بر طبق
اظهار مجاورین برابر ماده  15قانون ثبت به عمل خواهد آمد و اعتراض مجاورین نیز
برابرماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت سی روز
پذیرفتهخواهدشد.ضمنابرابرتبصرهمادهواحدهقانونیتعیینتکلیفپروندههای
معترضی ثبتی مصوب سال  -1373اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود موضوع
ماده  16و  20قانون ثبت می باید توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تنظیم
اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد
و گواهی الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید دریافت دارد واال
حق او ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/6/31 :
مالف 845
مهدی پهلوانروی-رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک زابل
======================================
آ گهی تحدید حدود عمومی پال کهای ثبتی واقع در شهرستان بروجرد
پال کها و مستغالت بخش یک بروجرد
-1پال ک  6فرعی از  2204اصلی بنام خانم لیال نصرالهی فرزند امید به مقدار 38
(دو/پنجم) سهم مشاع از  96سهم محوطه به مساحت  48/60مترمربع در مورخه
 1401/7/27روز چهارشنبه
 -2پال ک شماره  2722اصلی واقع در بخش یک بروجرد بنام ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) استان لرستان یک سهم مشاع از نه سهم ششدانگ قطعه زمین در
مورخه  1401/7/28در روز پنجشنبه
 -3پال ک شماره  4468اصلی بنام شهرداری بروجرد ششدانگ یکباب ساختمان
مسکونی به مساحت  265/77مترمربع (محل رختشورخانه سابق) در مورخه
 1401/7/30در روز شنبه
-4پال کشماره4470اصلیبنامشهرداریبروجردششدانگیکبابدکانبهمساحت
 314/33مترمربع در مورخه  1401/8/1در روز یکشنبه
 -5پال ک شماره  4472اصلی بنام شهرداری بروجرد ششدانگ قطعه زمین محل
شارع مترو به مساحت  21/88مترمربع که در پال ک  3389اصلی واقع در بخش یک
بروجرد ادغام گردیده است مورخه  1401/8/2در روز دوشنبه
پال کها و مستغالت واقع در بخش دو
-1پال ک شماره  2875اصلی بنام خانم فاطمه کاظمی فرزند میرزااحمد  22شعیر
مشاع از  96شعیر ششدانگ یکباب ساختمان (مغازه) پال ک ثبتی مزبور در مورخه
 1401/8/3روز سه شنبه
 -2پال ک شماره  3100اصلی بنام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)استان لرستان
به مقدار (1/5یک دانگ و نیم) مشاع از ششدانگ یکباب دکان به مساحت 13/48
مترمربع در مورخه  1401/8/4در روز چهارشنبه
-3پال ک شماره  1فرعی از  3306اصلی بنام آقای شاهپور روزبهانی فرزند اسداهلل
ششدانگ یکباب دکان در مورخه  1401/8/5در روز پنجشنبه
-4پال ک شماره  4466اصلی بنام شهرداری بروجرد نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین محل شارع متروکه پال ک ثبتی مزبور که در پال کهای  29و  99فرعی از 3462
اصلی واقع در بخش دو بروجرد ادغام گردیده است به مساحت  27/12مترمربع در
مورخه  1401/8/7در روز شنبه
-5پال کشماره1فرعیاز 4463اصلیشهرداریبروجردششدانگقطعهزمین(محل
شارع متروکه) به مساحت  32/71مترمربع در مورخه  1401/8/8در روز یکشنبه
-6پال کشماره4468اصلیواقعبنامشهرداریبروجردششدانگقطعهزمینمحل
شارعمتروکهبهمساحت11/44مترمربع کهدر پال ک86فرعیاز  2155اصلیواقعدر
بخش دو بروجرد ادغام گردیده در مورخه  1401/8/9در روز دوشنبه
بهموجبماده14قانونثبتاسنادوامالکبدینوسیلهبهمالکینپالکفوقومجاورین
آن اخطار میشود در روز تعیین شده ساعت  9صبح به محل وقوع ملک همراه با
نماینده و نقشه بردار این اداره حضور بهم رسانید و چنانچه هر یک از صاحبان امال ک
یانمایندهقانونیآنهادر موعدمقرر در محلوقوعملکحاضرنباشندباحدوداظهار
شده از طرف مجاورین تحدید حدود انجام خواهد شد .مطابق ماده  20قانون ثبت
مالکین-مجاورین و دارندگان حقوق ارتفاقی از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید
حدود به مدت  30روز به حدود امال ک تحدید شده اعتراض خود را به اداره ثبت
تحویلورسیددریافتدارندومعترضمکلفاستظرفمدتیکماهاز تاریختحویل
اعتراض به اداره ثبت گواهی مشعر به طرح دعوی در مراجع قضایی ثبت محل ملک
را به اداره ثبت تسلیم و چنانچه براساس ماده  17قانون ثبت قبال فیمابین مالکین و
مجاورین دعوایی اقامه شده و در جریان رسیدگی است گواهی مربوطه از دادگاه
اخذ و در مهلت قانونی به اداره ثبت تسلیم واال حق او ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار1401/6/31 :
سیدمهدی موسوی-معاون مدیرکل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک بروجرد
=============================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ پال ک  1/4140واقع در ابهر بخش سه زنجان با شماره سریال
 066394سری ب  99و شماره دفتر الکترونیکی  140020327002001456بنام مرتضی
عابدینیصادروتسلیم گردیده کهنامبردهباارائهاستشهادیهمدعیفقدانسندمالکیت
مذکور گردیده و متقاضی صدور سند المثنی می باشد لذا به موجب تبصره یک ماده
 120آئین نامه قانون ثبت اعالن میگردد چنانچه کسانی اعتراض داشته و یا مدعی
فقدان سند مالکیت نزد خود می باشند و یا معامالتی به نفع او انجام گرفته ظرف
مدت  10روز از تاریخ انتشار آ گهی مهلت دارند اعتراض خود را به همراه اصل سند
یا خالصه معامله به اداره ثبت محل تحویل داده و رسید دریافت دارند .در غیر این
صورت برابر مقررات سند المثنی صادر و به متقاضیان تسلیم خواهد شد.
محرم زارعی
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر
=============================================

