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معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد:

فعالیت  ۲۶مبلغ در سوگواره «یاس نبوی» بقاع متبرکه استان کهگیلویه و بویراحمد
حجت االسالم قاسم مومنی شاد معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف
و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد به برگزاری «سوگواره یاس نبوی»
در استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و گفت :امسال  ۲۶مبلغ در قالب
سوگواره «یاس نبوی»به اقصی نقاط استان اعزام می شوند.
حجت االسالم «قاسم مومنی شاد» ظهر امروز ( 5بهمن) در حاشیه دیدار
مدیرکل ،معاون فرهنگی و اجتماعی و مبلغین طرح سوگواره «یاس نبوی»
با امام جمعه یاسوج ،اظهار داشت :هر ساله در ایام فاطمیه «سوگواره یاس
نبوی» برگزار و مبلغینی از طرف سازمان اوقاف و امور خیریه به اقصی نقاط
کشور به ویژه به بقاع متبرکه استان کهگیلویه و بویراحمد اعزام می شوند.

مدرک فارغ التحصیلی به شماره سریال  3438178آقای اسداهلل علی پور قوام ابد سفلی
به شماره ملی  4220322205در مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران فارغ التحصیل از
واحد دانشگاهی –دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی فقدان سند مالکیت

برابــر رای شــماره  98/10/01 – 139860318008003288هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی راضیــه رمضــان نــژاد چافجیــری فرزنــد رمضانعلــی بــه شــماره شناســنامه
 5صــادره از رودســر در ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  136/92مترمربــع بــه شــماره پــالک
 5727فرعــی قســمتی از  156فرعــی از ســنگ  84اصلــی بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ( بنیــاد
علــوی ) محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  98/10/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/11/7 :

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

10015

آگهی فقدان سند مالکیت

بازدید سرپرست ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد از واحد ثبتی کهگیلویه و گچساران
سرپرست ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد از واحد ثبتی
کهگیلویه و گچساران بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و
بویراحمد ،زمان خوب سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک استان در ادامه
بازدید از واحدهای ثبتی استان از واحد ثبتی کهگیلویه و گچساران بازدید کردند.
خوب در بازدید از واحدهای ثبتی شهرستانهای کهگیلویه و گچساران با همکاران
و مراجعه کنندگان این واحدهای ثبتی به گفتگو پرداخت و از نزدیک با مشکالت
وکمبودهای آنها آشنا شد .در این بازدید که با حضور مسئول حفاظت و اطالعات
اداره کل ثبت استان صورت پذیرفت  ،سرپرست ثبت اسناد و امالک استان بر
ضرورت تسریع در تثبیت اراضی ملی در سامانه کاداستر و روند صدور اسناد
دفترچه ای به کاداستری  ،تسریع در امور پرونده های اجرایی و رضایتمندی
متقاضیان ثبتی تاکید کردند .خوب تصریح کرد :بازدید از واحدهای ثبتی و حضور
در جمع همکاران موجب دلگرمی و ارتقاء روحیه خدمتی کارکنان و موجب تسریع
در رسیدگی به درخواستهای آنها خواهد شد.
وی اظهار داشت :روسا و کارکنان واحدهای ثبتی خط مقدم کارهای ثبتی
هستند و با توجه به حجم انبوه کار ثبت و تکالیف جدیدی که برای سازمان ثبت
تعریف شده است در نیروی انسانی و امکانات دچار کمبودهایی هستیم که
روسای ادارات ثبت با مدیریت خود باید موانع را برطرف کنند.
زمان خوب هدف اداره کل و مسئولین استانی را در جهت ایجاد بسترهای الزم
بمنظور ارایه خدمات مطلوب به مردم عنوان کرد و از روسا و کارکنان واحدهای
ثبتی خواست با رعایت نظم و انظباط و سالمت اداری در خصوص حل مشکالت
و درخواستهای مردمی بیش از پیش تالش نمایند.

آگهی

ششــدانگ پــالک 7484/1860واقــع درشــهربرازجان بخــش ســه بوشــهراقای کاظــم طوفــان باارائــه دوبــرگ استشــهاد
محلــی مدعــی اســت کــه ســندمالکیت ششــدانگ پــالک 7484/1860واقــع درشــهربرازجان بخــش ســه بوشــهر
کــه دردفتــر امــالک سیســتمی 139720324002003080بنــام اقــای کاظــم طوفــان صادروتســلیم گردیــده
اســت ســپس بموجــب نامــه شــماره 1398/9/18-139803900056شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دشتســتان
درقبــال مبلــغ 800میلیــون ریــال بازداشــت گردیــده اســت ونامبــرده (اقــای کاظــم طوفــان )طــی مشــروحه شــماره
1398/10/30-98/111/26188اعــالم نمــوده کــه ســندمالکیت براثــر جابجایــی مفقودگردیــده اســت ودرخواســت
صدورالمثنــی ســندمالکیت مذکــور رانمــوده لذامراتــب طبــق اصــالح تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120ائیــن نامــه قانون
ثبــت اعــالم میشــود کــه هرکــس نســبت به ملــک مورداگهــی معاملــه ای نمــوده ویامدعــی وجــود ســندمالکیت نزدخود
میباشــد تــاده روز پــس ازانتشــار ایــن اگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان دشتســتان مراجعــه واعتــراض
خودراضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت ویاســند معاملــه تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســد
ویــادر صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســندطبق مقــررات صــادر وبــه متقاضــی تســلیم خواهدشــد
تاریخ انتشاراگهی -1398/11/7م الف 2680

مهردادپرنیان خو رئیس واحدثبتی اداره ثبت اسنادوامالک دشتستان
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آگهی ابالغ احضار متهم
آقای فواد جاللی فرزند عبداله

مالــک خــودروی پــژو  405بــه شــماره انتظامــی  227ج  68ایــران  – 21پرونــده شــما بــه کالســه
 139800127005000904در شــعبه پنجــم تعزیــرات حکومتــی اســتان زنجــان بــه اتهــام  :حمــل کاالی قاچــاق
( ســیگار خارجــی ) در دســت رســیدگی اســت  .لــذا بــا انتشــار آگهــی بــه تجویــز مــاده  73ق .آ.م بــه شــما ابــالغ
مــی گــردد برابــر قانــون و مقــررات جهــت تفهیــم اتهــام و ارائــه دفاعیــه ظــرف حداکثــر یــک مــاه از زمــان درج
آگهــی در شــعبه رســیدگی کننــده حاضــر شــوید در صــورت عــدم حضــور برابــر قانــون اقــدام خواهــد شــد .

شعبه پنجم تعزیرات حکومتی استان زنجان

وی با تأکید بر لزوم سعی و تالش در جهت تحقق برنامه عملکرد سالیانه
بر اساس سهمیههای اعالم شده ،حفظ سالمت اداری و رضایتمندی و تکریم
ارباب رجوع را جزو مهمترین وظایف روسای واحدهای ثبت اسناد و امالک
استان دانست .در این بازدیدها به اهم موضوعات مورد بحث اعم از بررسی آمار
عملکرد پرونده های قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند  ،قانون ساماندهی
،صدور اسناد مالکیت دفترچه ای به کاداستری ،صدور اسناد مالکیت اوقافی و
منابع ملی،وصول مطالبات بانکی و طرح مسائل و مشکالت و پیشنهادها و ارائه
راهکارهای واحدهای ثبتی اشاره کرد.
در ادامه این بازدیدها رؤسای واحدهای ثبتی کهگیلویه و گچساران ضمن ارائه
گزارش اجمالی از نحوه عملکرد واحدهای تحت امر ،به بیان مسایل و مشکالت
موجود پرداختند و سرپرست ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد
دستورات الزم برای حل این مشکالت را صادر کرد.

برگ سبز و کارت ماشین سواری پژو  405رنگ نقره ای مدل  1389به شماره پالک -23
253د 43به شماره موتور  12489108890و شماره شاسی NAAM11CAK628072به
نام خسرو آشنا مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

گواهینامه موقت پایان تحصیالت به شماره  77362111به نام علی کرم رجب پور
به شماره ملی  4230408994در مقطع کارشناسی رشته حسابداری فارغ التحصیل از
دانشگاه آزاد واحد یاسوج مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
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آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

دراجــرای مــاده 3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی هیات حــل اختالف مســتقر در
ثبــت پــارس آبــاد بشــرح آراصــادره تصرفــات مالکانــه مفــروز از امــالک مشــروحه زیــر واقــع در بخــش 21اردبیــل
حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان پــارس آبــاد را تاییــد وآگهــی موضــوع ماده3قانــون مزبــور بشــرح ذیــل منتشــر
ومقــرر مــی دارد پــس از انتشــار آگهــی اســناد مالکیــت رســمی مفــروز وصــادر وتســلیم گــردد
آگهی اصالحی
پیروآگهــی چــاپ شــده در روزنامــه ابتــکار در تاریــخ  98/7/6و 98/7/21بــه شــماره هــای 4371و4384ردیــف
9پــالک فرعــی اشــتباها انتشــار یافتــه اســت بشــرح ذیــل اصــالح میگــردد.
-1ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه پــالک فرعــی  3732فرعــی مجــزی  105فرعــی از  115اصلــی (کلــه چخــان)
ملکــی شــاپور محمــد زاده فرزنــد پشــان ابتیاعــی علــی فرهمنــد بمســاحت 128متــر مربــع
تاریخ انتشار 98/11/7:

حسین امامی – رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان پارس آباد
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آگهی فقدان سند مالکیت

حســب درخواســت وارده شــماره  1398/10/25-30004983آقــای محــرم قربانــی فرزنــد مجعفرقلــی بشــماره
شناســنامه 11صــادره از مشــگین شــهربه کــد ملــی  1671978129مبنــی بــر اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ
یــک بابخانــه بــه مســاحت  232/80متــر مربــع تحــت پــالک  17219فرعــی از  37اصلــی بخــش  -13اردبیــل
بــه شــماره مسلســل  958803الــف  93بــا ثبــت  34882صفحــه 52دفتــر 185بنــام آقــای محرم قربانــی صادر
وتســلیم گردیــده ســپس بعلــت نامعلومــی مفقــود شــده اســت لــذا مراتــب جهــت اطــالع عمــوم در یــک نوبــت
آگهــی میگرددتــا هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند نــزد خــود باشــد بتوانــد ظــرف مــدت ده روز
از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــودرا بــه ایــن اداره تســلیم دارد در غیــر اینصــورت پــس از ســپری شــدن
مهلــت قانونــی وعــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار 98/11/7:

مسعود تقی زاده خیاوی -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان مشگین شهر
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت و کارت خــودروی ســواری پــژو روآ مــدل  1389بشــماره انتظامــی  837ل  59ایــران  44و
شــماره موتــور  11685058429و شــماره شاســی  15430462متعلــق بــه اقــای علیرضــا ابراهیــم قزوینــی مفقود
475
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

مفقودی

ســندکمپانی شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت سیســتم پیشــتاز تیــپ  125CDIبــه رنــگ مشــکی
مــدل  1390بــه شــماره انتظامــی  43517ایــران  579و شــماره موتــور NEG1111126و شــماره تنــه
483
NEG***125A9052157مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

حســب درخواســت وارده شــماره  1398/10/26-5/98/9615خانمهــا زهــرا –زینب-لیــال وناهیــد همگــی دیــوان
بکــی فرزنــدان رســتم بــه ترتیــب بــه شــماره شناســنامه هــای 87و1655و351و 72صــادره از مشــگین شــهر
بــه کــد ملــی بــه ترتیــب 1672054389و1670569306و 16720582032و  1672583675مبنــی بــر اینکــه
ســند مالکیــت یــک نهــم ازششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 977/80متــر مربــع نســبت بــه هــر
کــدام تحــت پــالک  642فرعــی از  26اصلــی بخــش  14اردبیــل بــه شــماره مسلســلهای  544783الــف 82/
و 544788الــف 82/و  544782الــف 82/و  544779الــف 82/بــه ترتیــب بــا ثبــت 2005و2006و 2003و 2007
صفحــات 201و193و197و 185دفتــر جلــد  10بنــام خانمهمــا زهــرا -زینــب لیــال و ناهیــد همگــی دیــوان
بکــی صــادر وتســلیم گردیــده ســپس بعلــت نامعلومــی مفقــود شــده اســت لــذا مراتــب جهــت اطــالع عمــوم
در یــک نوبــت آگهــی میگرددتــا هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند نــزد خــود باشــد بتوانــد ظــرف
مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــودرا بــه ایــن اداره تســلیم دارد در غیــر اینصــورت پــس از
ســپری شــدن مهلــت قانونــی وعــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار 98/11/7:
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آگهی مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنی )

آگهــی مزایــده امــوال غیــر منقــول ( اســناد ذمــه ) بموجــب پرونــده اجرائــی کالســه  9700273ششــدانگ
پــالک ثبتــی  79فرعــی از هــزار و یکصــد و چهــارده باقیمانــده اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از فرعــی از اصلــی
مذکــور واقــع در بخــش هشــت گیــالن بــه مســاحت دویســت و ســیزده متــر مربــع بــه نشــانی بنــدر انزلــی
خیابــان آیــت الــه طالقانــی خیابــان آذربایجــان نرســیده بــه آژانــس خــزر پــالک آبــی  239کــد پســتی شــماره
 4315764655کــه ســند مالکیــت آن ذیــل صفحــه  517دفتــر  77ثبــت  9666بنــام اقــای پرویــز ســیابی ثبت
و صــادر گردیــده اســت بــه انضمــام کلیــه مســتحدثات و منضمــات و متعلقــات شــرعیه و عرفیــه محــدود بــه
حــدود  :شــماال چپــر اســت بطــول دوازده متــر و ن.د ســانتی متــر بــه شــماره نــود و یک فرعــی از هــزار و یکصد
و چهــارده و شــرقا چپــر مشــترک بطولهــای چــارده متــر و بیســت ســانتی متــر و ســه متــر و ده ســانتی متــر
بــه شــماره هــای نــود و یــک و نــود فرعــی و جنوبــا پــی و دیــوار مجــاور بطــول ســیزده متــر و بیســت ســانتی
متــر بــه شــماره ششــصد و شــش فرعــی از هــزار و یکصــد و چهــارده اصلــی و غربــا پــی و خــط فرضــی اســت
بطــول پانــزده متــر و هشــتاد ســانتی متــر بــه مقــدار عقــب نشــینی کــه جــز شــارع شــده اســت کــه طبــق
ســند رهنــی شــماره  47876مورخــه دهــم اســفند مــاه نــود و چهــار دفتــر اســناد رســمی شــماره یکصــد بنــدر
انزلــی بــه نفــع بانــک شــهر در رهــن قــرار گرفتــه اســت و بــه دلیــل عــدم پرداخــت بدهــی از ســوی مدیــون
منجــر بــه پرونــده اجرائــی کالســه فــوق در شــعبه اجــرای ثبــت بنــدر انزلــی گردیــده و ششــدانگ پــالک
مزبــور در قبــال مطالبــات بســتانکار و حقــوق دولتــی بشــرح زیــر از طریــق مزایــده بــه فــروش میرســد .توصیف
اجمالــی و مشــخصات فنــی ملــک  :بموجــب گــزارش مامــور اجــرا و کارشــناس رســمی دادگســتری ملــک
موصــوف مشــتمل اســت بــر یکبــاب ســاختمان واقــع در ضلــع غربــی متصــل بــه پیــاده رو خیابــان اذربایجــان
و ســاختمان ان بــا نمــای خارجــی بــا پنجــره الومینیــوم ســربندی شــیروانی و مســاحت زیربنــای تقریبــی 259
متــر مربــع در محــدوده غربــی زمیــن بصــورت یــک طبقــه روی تجــاری احــداث بــا سیســتم گرمایــش شــهری
دارای نمــای شــرقی انــدود پالســتر ســمانکاری ســرویس بهداشــتی در ضلــع جنــوب شــرقی و حیــاط محصــور
بــا کفســازی بتنــی در محــدوده شــرقی زمیــن بــوده و اپارتمانهــای آن دارای کنتــور گاز و اب شــهر مشــترک
کنتــور بــرق مســتقل از ضلــع غربــی توســط یــک درب ماشــین رو فلــزی بــه پیــادره رو خیابــان اذربایجــان مــی
باشند.مســتحدثات ایــن ســاختمان در همکــف شــامل چهــار بــاب مغــازه و راهــرو ورودی در محــدوده غربــی ،
محوطــه پیلــوت بــا دیوارهــای جانبــی و ســقف اندود پالســتر ســیمانکاری کفســازی بتنــی در ضلع شــرقی و در
طبقــه فوقانــی مشــتمل بــر دو بــاب اپارتمــان مســکونی ( جمعــا دو واحــد اپارتمــان و چهــار بــاب مغــازه ) بــوده
اســت  .در بازدیــد از محــل مشــاهده گردیــد کــه جانمایــی واحدهــای تجــاری ایــن ملــک مشــتمل بــر چهــار
بــاب مغــازه بــه مســاحت تقریبــی  70متــر مربــع و ارتفــاع تقریبــی  4/20متــر در محــدوده شــرقی ســاختمان
اســتقرار داشــته مغــازه ضلــع جنوبــی دارای دیوارهــای جانبــی و ســقف انــدود پالســتر ســیمانکاری و کنتکس ،
شیشــه بنــد الومینیــوم  ،کرکــره برقــی و مفــروش بــا موزائیک  ،مغــازه واقــع در ضلــع جنوبــی درب ورودی دارای
کرکــره حلبــی و دیوارهــای جانبــی انــدود پالســتر ســیمانکاری مغــازه ضلــع شــمالی دارای دیوارهــای جانبــی
تــا ارتفــاع تقریبــی  2/80متــر کاشــیکاری و مابقــی و ســقف پوشــش  p.v.cشیشــه بنــد ســکوریت بــا بازشــو
ریلــی و کرکــره حلبــی و مغــازه ضلــع جوبــی ان بــا دیوارهــای جانبــی و ســقف انــدود پالســتری ســیمانکاری
دارای کرکــره حلبــی و مفــروش بــه موزائیــک بــوده و حســب ظهــار ســرقفل و حــق کســب و پیشــه جملگــی
واحــد هــای تجــاری برگــزار گردیــده اســت آپارتمــان فوقانــی ایــن ملــک از طریــق راه پلــه مشــاعی تامیــن
 ،مســتحدثات آپارتمــان ضلــع جنوبــی مشــتمل بــر هــال و نشــیمن  ،آشــپزخانه بســته بــا کابینــت فلــزی
مجهــز بــه ســینک ظرفشــویی دو لنگــه و هــود شــومینه ای دو بــاب اتــاق خــواب بــا کمــد دیــواری ســرویس
بهداشــتی حمــام و توالــت مجــزا و آپارتمــان ضلــع شــمالی شــامل هال و نشــیمن  ،آشــپزخانه بســته بــا کابینت
الومینیــوم و درب ریلــی یکبــاب اتــاق خــواب بــا کمــد دیــواری  ،حمــام و توالــت مجــزی شــده جملگــی بــا
تجهیــزات تقریبــا مشــابه دارای سیســتم گرمایــش گاز شــهری بــا ابگرمکــن گازی ایســتاده ســقف لمبــه چوبــی
در قســمت هایــی  pvcســرویس بهداشــتی بــا دیوارهــای جانبــی کاشــیکاری دربهــای داخلــی مســکونی مالــک
و فرزنــد ایشــان اســتقرار داشــته اســت  .ضمنــا ملــک در پوشــش بیمــه اســت  .ششــدانگ پــالک فــوق الذکــر
بموجــب نظریــه شــماره  139805018593002378مورخــه نوزدهــم اذرمــاه نــود و هشــت کارشــناس رســمی
دادگســتری مبلــغ شــش میلیــارد و دویســت میلیــون ریــال ارزیابــی و بهــای ان قطعیــت یافتــه از طریــق مزایده
در روز ســه شــنبه مورخــه  ( 1398/11/29بیســت و نهــم بهمــن مــاه نــود و هشــت ) از ســاعت  9صبــح الــی
 12ظهــر در شــعبه اجــرای اداره ثبــت اســناد و امــالک بنــدر انزلــی بــه فــروش مــی رســد  .مزایــده ششــدانگ
پــالک ثبتــی فــوق الذکــر کــه بــا توجــه بــه گــزارش کارشــناس رســمی دادگســتری شــامل دو بــاب اپارتمــان
مســکونی و مالکیــت چهــار بــاب مغــازه بــا شــرح و مشــخصات فــوق الذکــر بــدون لحاظ نمــودن ارزش ســرقفلی
واحدهــای تجــاری ب مبلــغ شــش میلیــارد و دویســت میلیــون ریــال ارزیابــی قطعیــت یافتــه شــروع و بــه
باالتریــن مبلــغ پیشــنهادی نقــدا فروختــه خواهــد شــد فــروش نقــدی و حضــوری بــوده و طالبیــن مــی تواننــد
در روز و ســاعت مقــرر جهــت خریــد در جلســه مزایــده حضــور بهــم رســانند .ضمنــا حــق حــراج مــازاد بــر مبلغ
مزایــده و ســایر هزینــه هــای قانونــی اعــم از احتمالــی و قطعیــت یافتــه ماننــد هزینــه هــای دارایی و شــهرداری
و قبــوض خدماتــی و غیــره بــه عهــده خریــدار مــی باشــد و چنانچــه روز مزایــده مصــادف بــا تعطیــل رســمی
غیــر مترقبــه گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان محــل و ســاعت انجــام مــی شــود و حقــوق
دولتــی و حــق مزایــده طبــق مقــررات وصــول خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار روز دوشــنبه مورخــه 1398/11/07 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندر انزلی – پرویز حیدری
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت و ســند قطعــی خــودروی ســواری پــژو پــارس بشــماره انتظامــی  229ق  28ایران  56بشــماره
موتــور  12484157710شــماره شاســی  19326644متعلــق بــه اقــای علیرضــا خجســته پــور مفقــود و از درجــه
481
اعتبار ســاقط می باشــد

آگهی تحدید حدود اختصاصی

تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان تجــاری بــه مســاحت 1000
متــر مربــع بــه شــماره فرعــی  446مجــزی شــده از پــاک  44ســنگ اصلــی  18واقــع در قریــه حوریــان بخــش
 ۲۷گیــان تصرفــات مالکانــه حاجــت دولتــی فرزنــد آقــا جانــو شــهرام شــفقتی نــژاد فرزنــد شــفقتعلی انتقالــی
ملــک از مالکیــت فــدا علــی پایدارمحــرز گردیــده اســت.لذا بــا اســتناد مــاده  13ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصی بنــام حاجــت دولتی
و شــهرام شــفقتی نــژاد منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی میرســاند کــه تحدیــد
حــدود پــاک موصــوف در مورخــه  1398/1۲/04رأس ســاعت  10صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمد
چنانچــه هریــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند
میتواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبـاً بــه ایــن اداره
ثبــت اســناد و امــاک رضوانشــهر تســلیم و رســید اخــذ نماییــد و برابــر مــاده  86آئیــن نامــه اصــاح قانــون ثبــت
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره داد خواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد
در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یا
نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار1398/11/0۷ :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رضوانشهر -جعفر عبادی
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آگهی مزایده اموال غیر منقول

حســب پرونــده کاســه  9۷054۲اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل اختــاف ماســال بــه موجــب دادنامــه
شــماره  9۷099۷5۲60100۲69صــادره از شــعبه اول شــورای حــل اختــاف دعــوی اقــای محمــد صــادق
علیــزاده فرزنــد هدایــت بطرفیــت اقــای محمــد جــواد فتحــی فرزنــد شــادپور بخواســته مطالبــه وجــه ســفته
محکومیــت بــه پرداخــت مبلــغ  15۷/80۷/5۷0ریــال بابــت اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادیــه و
 1/4۲5/000ریــال هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل بــه مبلــغ  6/000/000ریــال در حــق محکــوم لــه
و بــه پرداخــت نیــم عشــر در حــق صنــدوق دولــت کــه در همیــن راســتا شــخص ثالثــی در قبــال بدهــی
محکــوم علیــه مــال غیــر منقولــی را تعرفــه کــه بــه حیطــه توقیــف درامــده و توســط کارشــناس رســمی
دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی و توصیــف اجمالــی شــده اســت .ششــدانگ ســند رســمی یکبــاب خانــه
و محوطــه بــه مســاحت  ۲141متــر بشــماره فرعــی  564مجــزی شــده از  ۲1واقــع در ماســال – روســتای
وشــمه ســرا – خ حبیــب الــه علیدوســت – مابیــن کوچــه فجــر و فتــح – پــاک  61ســنگ اصلــی 10
بخــش  ۲6گیــان متعلــق بــه اقــای شــاپور فتحــی کــه توســط اداره ثبــت و اســناد شهرســتان ماســال بــه
حیطــه توقیــف درامــده کــه بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود و موقعیــت ملــک و نــوع کاربــری قیمــت هــر
متــر مربــع  5/000/000ریــال بــرآورد شــده اســت کــه ارزش کل ملــک بــه مبلــغ  10/۷05/000/000ریــال
بــراورد گردیــده اســت  .بنابرایــن مقــرر شــده ملــک موصــوف از طریــق مزایــده در روز یکشــنبه مورخــه
1398/11/۲0از ســاعت  10الــی  11در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بفــروش برســد .
مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد
شــد  .شــخص خریــدار ده درصــد بهــای مزایــده را بایــد فــی المجلــس پرداخــت و مابقــی را تــا یــک مــاه از
تاریــخ مزایــده پرداخــت نمایــد در غیــر اینصــورت ده درصــد  10درصــد اولیــه پــس از کســر هزینــه هــای
اجرائــی بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد و عمــوم افــراد جهــت شــرکت در مزایــده مــی
تواننــد تــا  5روز قبــل از برگــزاری در دفتــر اجــرا حاضــر تــا مقدمــات بازدیــد فراهــم ایــد و همچنیــن کلیــه
هزنیــه هــای نقــل و انتقــال نیــز برعهــده خریــدار مــی باشــد .

مهرجوی – مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ماسال
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مفقودی

اینجانــب علیرضــا خجســته پــور مالــک خــودرو پــژو پــارس ب شــماره شاســی  193۲6644بشــماره موتــور
 1۲48415۷۷10بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچه
هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران
خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1
مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد482 .

آگهی مزایده شماره  98/1066214مورخه 98/10/28

دفتــر نمایندگــی اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان چایپــاره در نظــر دارد یکبــاب مغــازه از رقبات موقوفه روســتای
قــورول واقــع در قــره ضیاءالدیــن بازارچــه ســینا  ،را از طریــق مزایــده و برابــر مقــررات اوقافــی بــه اجــاره واگــذار
نمایــد .متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد جهــت تهیــه فــرم شــرکت در مزایــده و کســب اطاعات بیســتر تــا مورخه
 98/11/1۲بــه دفــت رنمایندگــی اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان چایپــاره واقــع در خیابــان شــهید چمــران
روبــروی دادگســتری  ،مجتمــع اداری  ،طبقــه اول مراجعــه و یــا با شــماره تلفــن هــای  36۷۲14۲4و 36۷۲6869
تمــاس حاصــل فرماینــد .

دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان چایپاره
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آگهی تحدید حدود اختصاصی

در اجــرای مــاده  13قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ششــدانگ یــک قطعــه مفــروز از پــاک فرعــی  88ســنگ اصلــی  3۲واقــع در قریــه بنــه ســرا بخــش ۲6
گیــان بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری و ســاختمان در حــال احــداث
طــی رای شــماره  1398603180۲۲00388۲مــورخ  1398/0۷/03بنــام محمــد بخشــی پــور نیــاش فرزنــد
پرویــز بــه مســاحت  3۲0مترمربــع از کمیســیون مــاده مذکــور رای صــادر و پــاک فرعــی  1۲39مجــزی
شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای تصمیــم هیئــت مذکــور
تعییــن حــدود پــاک اخیرالذکــر ســاعت  08:30صبــح مــورخ  1398/11/۲8در محــل شــروع و بــه عمــل
خواهــد آمــد و مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن مشــاع و مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه
حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30روز اعتــراض خــود را کتبــا
بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــا طبــق
مــاده  86اصاحــی قانــون ثبــت اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیما بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض
بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح
قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت
مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد و
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد .
تاریخ انتشار 1398/11/0۷

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ماسال – آرمان کاظمی
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