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مزایده عمومی یک مرحله ای

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

ســازمان مدیریــت آرامســتانهای شــهرداری رشــت از ردیــف کــد اعتبــاری پیــش بینــی شــده در بودجــه مصــوب در نظــر دارد مزایــده عمومــی یــک
مرحلــه ایــی اجــاره  10بــاب مغــازه و غرفــه متعلــق بــه امــاک ســازمان مذکــور در ســطح شــهر رشــت را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت برگــزار نمایــد کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت بــه آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجــام خواهــد شــد و الزم اســت شــرکت کننــدگان در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام
در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــائ الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازند .
تاریخ انتشار اسناد مزایده در سامانه مورخ ( 1400/09/13:نوبت اول روزنامه-1400/08/29-نوبت دوم )1400/09/06
مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت  :ساعت  15مورخ  1400/09/13لغایت  1400/9/20ساعت 14:00
مهلت ارسال پیشنهاد  1400/09/20 :لغایت  1400/09/30تا ساعت 19
تاریــخ بازگشــایی  :راس ســاعت  10روز پنجشــنبه مورخــه  1400/10/04در دفتــر کارسرپرســت ســازمان بــه نشــانی رشــت کیلومتــر  4جــاده قزوین-روبــروی لشــکر 16
پیــاده قدس-ســازمان رشــت آرامســتانهای شــهرداری
شماره
غرفه

آدرس

مساحت
متر مربع

قیمت کارشناسی پایه
ماهیانه( ریال)

سپرده شرکت
در مزایده

3

رشت–کیلومتر  4رشت به قزوین-روبروی لشکر16قدس سازمان آرامستان شهرداری-خیابان یعقوبی-جنب قطعه
ایثارگران-سمت شمالی ساختمان عروجیان

11

 10.000.000ریال

 6.000.000ریال

13

رشت–کیلومتر  4رشت به قزوین-روبروی لشکر16قدس سازمان آرامستان -انتهای خیابان-جنب قطعه14

23

 18.000.000ریال

 10.800.000ریال

16

رشت–کیلومتر  4رشت به قزوین-روبروی لشکر16قدس سازمان آرامستان -انتهای خیابان-جنب قطعه14

23

 18.000.000ریال

 10.800.000ریال
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رشت–کیلومتر  4رشت به قزوین-روبروی لشکر16قدس سازمان آرامستان -انتهای خیابان-جنب قطعه14

23

 18.000.000ریال

 10.800.000ریال

19

رشت–کیلومتر  4رشت به قزوین-روبروی لشکر16قدس سازمان آرامستان -انتهای خیابان-جنب قطعه14

23

 18.000.000ریال

 10.800.000ریال

20

رشت–کیلومتر  4رشت به قزوین-روبروی لشکر16قدس سازمان آرامستان -انتهای خیابان-جنب قطعه14

23

 18.000.000ریال

 10.800.000ریال
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رشت–کیلومتر  4رشت به قزوین-روبروی لشکر16قدس سازمان آرامستان -انتهای خیابان-جنب قطعه14

23

 18.000.000ریال

 10.800.000ریال

23

رشت–کیلومتر  4رشت به قزوین-روبروی لشکر16قدس سازمان آرامستان -انتهای خیابان-جنب قطعه14

23

 18.000.000ریال

 10.800.000ریال

24

رشت–کیلومتر  4رشت به قزوین-روبروی لشکر16قدس سازمان آرامستان -انتهای خیابان-جنب قطعه14

23

 18.000.000ریال

 10.800.000ریال

25

خیابان شهدا-وادی تازه آباد سازمان آرامستان-جنب -CNGکیوسک کانون مداحان

15

 20.000.000ریال

 12.000.000ریال

توجه  :هزینه انتشار آگهی و کارشناس رسمی دادگستری بعهده برندگان مزایده می باشد
مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایــده بــه شــرح فــوق مــی باشــد کــه مــی بایســت بصــورت وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده شــماره  6402-11-2212253-5بــه شــماره شــبا
 IR 9۷0600640201102212253005نــزد بانــک مهــر ایــران شــعبه طالقانــی رشــت بنــام ســپرده خزانــه داری شــهرداری رشــت واریــز و یــا بصــورت ضمانــت نامــه
بانکــی ارائــه گــردد .مــدت اعتبــار ضمانــت نامــه از تاریــخ افتتــاح پیشــنهادات حداقــل ســه مــاه مــی باشــد
مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی پاکتها به مدت  3ماه می باشد .
سایر شرایط و اطاعات در اسناد مزایده مندرج می باشد .
بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط سازمان آرامستان شهرداری رشت می باشد .
اطاعــات تمــاس دســتگاه مزایــده گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مزایــده و ارائــه پاکتهــای الــف آدرس رشــت کیلومتــر  4جــاده قزویــن-
روبــروی لشــکر  16پیــاده قدس-ســازمان آرامســتانهای شــهرداری 01333690222 .
 01333690339و 01333690911

جواد شهند رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری رشت

برابــر رای شــماره  140060318019004032و  1400/07/12 - 140060318019004033هیــات اول
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی شــفیفه دادانــی فرزنــد عــادل بــه
شــماره شناســنامه  2620292107صــادره از تالــش و اقــای علــی حســینی شــکر دشــت فرزنــد نصــر بشــماره
شناســنامه  2620099617صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر دفتــر کار مشــاعا
بالســویه بــه مســاحت ششــدانگی  247مترمربــع پــالک فرعــی  1530از  4اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از
پــالک  52واقــع در قریــه شــکر دشــت بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســین حســینی
شــکر دشــت 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 تواننــد 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  907/741 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/08/22 :تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :مــورخ 1400/09/06

3385

رئیس ثبت اسناد و امالک – فردین نورزاده

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی) پرونده اجرایی 9801059

بدیــن وســیله بــه اطــالع عمــوم میرســاند :ششــدانگ پــالک ثبتــی ( 892/10677ده هــزار و ششــصد و
هفتــاد و هفــت فرعــی از هشــتصد و نــود و دو اصلــی) واقــع در بخــش  7اهــواز بــه مســاحت  100متــر
مربــع طبقــه چهــارم ثبــت دفتــر الکترونیــک  139620317001021541موضــوع ســند رهنــی و ســند
متمــم  87/11/3-14497و  94/9/18-29037و  24375و  98/6/27-24376دفترخانــه اســناد رســمی 89
اهــواز متعلــق بــه آقــای پیــام فضیلــت فرزنــد ابراهیــم شناســنامه  9پاکدشــت کــد ملــی 6589862230
مــورد وثیقــه بــه نشــانی اهــواز -زیتــون کارمنــدی نبــش خیابــان شــهید صالحپــور شــمالی روبــروی پــارک
زیتــون مجتمــع پــارک واحــد یــک طبقــه چهــارم طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری ملــک یــک
بــاب واحــد تجــاری فاقــد پارکینــگ نمــای بیرونــی ســاختمان ســنگ و شیشــه و ســازه مجتمــع از نــوع
اســکلت فلــزی و ســقف تیرچــه بلــوک و مجتمــع بصــورت  7طبقــه و زیرزمیــن تجــاری کــه در اثــر عــدم
پرداخــت بدهــی منجــر بــه صــدور پرونــده اجرائــی مکانیــزه  9801059بــوده اســت پــس از ابــالغ اجرائیــه
و قطعیــت ارزیابــی بــه بســتانکاری بانــک اقتصــاد نویــن از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده
از مبلــغ پایــه  9/000/000/000ریــال ( نــه میلیــارد ریــال -طبــق کارشناســی رســمی دادگســتری) بابــت
مطالبــات بانــک روز یکشــنبه مــورخ  1400/09/21از ســاعت  9الــی  12در محــل اجــرای ثبــت اهــواز –
کــوی نبــوت جنــب مجتمــع قضایــی شــماره یــک شــهید باهنــر -اداره اجــرای ثبــت ،برگــزار مــی گــردد
مزایــده از مبلــغ اعالمــی فــوق شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه
ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب  ،بــرق  ،گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و
مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری
و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده
مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد  ،وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه
برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول میگــردد طبــق اعــالم بانــک
ملــک مــورد وثیقــه فاقــد بیمــه مــی باشــد ضمنـاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد  ،مزایــده روز
اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
حــدود و مشــخصات ملــک مــورد وثیقه:طبــق وضعیــت ثبتــی بــه شــماره 139885617001006276
 98/6/27اداره ثبــت اســناد و امــالک ناحیــه  1اهــواز ملــک دارای دو مــورد بازداشــتی اســت .حــدود و مشــخصات ملــک :شــماال بطــول  6/73متــر پنجــره و دیواریســت بــه فضــای خیابــان شــرقا:در
 5قســمت اول بطــول  5متــر دوم بطــول  1/60متــر ســوم کــه شــمالی اســت بطــول  2/57متــر درب و
دیواریســت بــه راه پلــه و آسانســور چهــارم بطــول  1/30متــر دیواریســت اشــتراکی بــا پــالک  10676فرعــی
از  892پنجــم بطــول  2/10متــر پنجــره و دیواریســت بــه نورگیــر جنوبــا :در  5قســمت اول بطــول  4متــر
دیواریســت بــه فضــای پــالک  1835فرعــی از  892دوم کــه غربــی اســت بطــول  0/20متــر ســوم بطــول
 0/20متــر چهــارم کــه شــرقی اســت بطــول  0/20متــر پنجــره و دیواریســت بــه داکــت پنجــم بطــول 8
متــر دیواریســت بــه فضــای پــالک  1835فرعــی از  892غربــا :در  2قســمت اول بطــول  6/55متــر دوم کــه
پخــی اســت بطــول  4/50متــر پنجــره و دیواریســت بــه فضــای خیابــان  .ضمنــا شــرکت در جلســه مزایــده
منــوط بــه پرداخــت  10درصــد مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا
نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت  .لــذا خریــدار یــا خریــداران مــی بایســت تــا قبــل از شــروع
مزایــده اصــل فیــش واریــزی
پرداختــی  10درصــد را بــه اداره اجــرا تســلیم و مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف مــدت  5روز پــس از مزایــده بــه
حســاب ســپرده هــای ثبــت واریــز نمایند.ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی یــا حــوادث مترقبــه
گردد،مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد .تاریــخ
انتشــار - 1400/09/06:شــماره م/الــف5/1631:

معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز -امین داودی 3598

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) کامیونــت-ون زامیــاد بــه شــماره انتظامــی 766و 47ایــران  16بــه شــماره موتــور
 Z24841257Zو شــماره شاســی  NAZPL140TL0580578مــدل  1398برنــگ آبــی مفقــود و از درجــه اعتبــار
3605
ســاقط می باشــد.

آگهی فقدان سند مالکیت واقع در بخش 26فارس بویراحمد علیاء یاسوج
احتراما وراث مرحوم سید صدراله مرتضوی کریک به شماره شناسنامه 17به موجب
گواهی حصر وراثت شماره  9709977460100430تاریخ  97.10.30شورای حل اختالف با
با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از طرف دفترخانه اسناد رسمی شماره 54یاسوج
و یک برگ تقاضای کتبی مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به
مساحت 117.25متر مربع به پالک 729.345با شماره دفتر 2محلی صفحه 290شماره
ثبت  220به شماره چاپی  2.379665مورخ  86.11.25به ثبت رسیده و سند مالکیت آن
بعلت جابجایی مفقود گردیده است،لذا مراتب طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده
 120آیین نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی میشود که هرکس مدعی
انجام معامله ویا وجود سند مالکیت فوق الذکر نزد خود میباشد می تواند ظرف مدت 10
روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه
معامله را به این اداره تسلیم نماید .و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی به این اداره
واصل نشود ویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نگردد اداره ثبت المثنی سند
مالکیت پالک مذکور را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

آگهی فقدان سند مالکیت واقع در بخش 26فارس بویراحمد علیاء یاسوج
احتراما اقای مسعود بهشتی روی فرزند جابر به شماره شناسنامه 193با تسلیم
دو برگ استشهاد گواهی شده از طرف دفترخانه اسناد رسمی شماره 35یاسوج و
یک برگ تقاضای کتبی مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به
مساحت 329.25متر مربع به پالک 315.3240با شماره دفتر  115صفحه 166شماره
ثبت  16344به شماره چاپی /13574مورخ  81.12.4به ثبت رسیده و سند مالکیت
آن بعلت جابجایی مفقود گردیده است،لذا مراتب طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی
ماده  120آیین نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی میشود که هرکس
مدعی انجام معامله ویا وجود سند مالکیت فوق الذکر نزد خود میباشد می تواند
ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند
مالکیت یا خالصه معامله را به این اداره تسلیم نماید .و چنانچه ظرف مدت مقرر
اعتراضی به این اداره واصل نشود ویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه
نگردد اداره ثبت المثنی سند مالکیت پالک مذکور را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد نمود.
حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

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

آگهی فقدان سند مالکیت

شــماره -1397114410018001660رای شــماره
برابــر پرونــده کالســه
 140060310018014898در هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملــک عبــاس آبادتصرفــات مالکانه
و بالمعــارض فاطمــه ســعیدی ســاعدی بشــماره شناســنامه  80و کــد ملــی 2219240711
صــادره از تنکابــن فرزنــد هوشــنگ در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکقطعــه زمین به مســاحت
یکصــد و هشــت ممیــز چهــل و پنــج صــدم متــر مربــع(  ) 108/45متــر مربــع ( کــه مقــدار
 54/73متــر مربــع ان قســمتی از پــالک  345فرعــی از  144اصلــی و مقــدار  53/72متــر
مربــع ان قســمتی از پــالک  347فرعــی از از  144اصلــی میباشــد ) واقــع در قریــه عبــاس
آبــاد بخــش  2حــوزه ثبــت عبــاس آبــاد مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از ســعید نصیریــان و
صفــر علــی احمــد عباســی از محــدوده مالکیــت رســمی بنیــاد مســتضعفان و صفــر علــی احمد
عباســی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز آگهــی میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته
باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره
تســلیم پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود
را مرجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد /.شناســه آگهــی  1225474 :تاریــخ
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم1400/09/20 :
انتشــار نوبــت اول1400/09/06 :

ابراهیم حسین زاده
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک عباس آباد 3593

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه خانــم الهــه شــفیعی بــا کــد ملــی  0934629285بــه اســتناد اوراق
استشــهادیه جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه
نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالک 6800
فرعــی از  1463فرعــی از  982فرعــی از یــک باقیمانــده اصلــی بخــش نــه مشــهد
ســرقت رفتــه اســت بــا بررســی دفتــر امــالک معلــوم شــد ذیــل صفحــه  46دفتــر
امــالک  2065بشــماره ثبــت 340708بنــام محمــد عنابســتانی ثبت و ســند مالکیت
بــه شــماره  40479صــادر شــده اســت  .ســپس مــع الواســطه بموجــب ســند انتقــال
شــماره  13143مــورخ  1393/05/03دفترخانــه  118مشــهد بنــام الهــه شــفیعی
انتقــال یافتــه اســت و ســپس برابر ســند رهنــی شــماره  13144مــورخ 1390/05/03
دفترخانــه  118مشــهد در رهــن بانــک قــرار گرفتــه اســت دفتــر امــالک بیــش از
ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد مــاده  120آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یک
نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه
ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظرف
مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت
در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و
تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد  909 .م الــف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج مشهد
پاشائی3596

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه خانــم فاطمــه بیــدار مغــز بــه اســتناد اوراق استشــهادیه جهــت
دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی
اســت ســند مالکیــت نیــم دانــگ مشــاع از کل ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه
شــماره پــالک  684فرعــی از  56اصلــی بخــش نــه مشــهد مفقــود شــده اســت بــا
بررســی دفتــر امــالک معلــوم شــد مالکیــت یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ ذیــل
دفتــر شــماره  433صفحــه  289بشــماره 81730ثبــت و بنــام اقــای محمــد نیرومنــد
ســند مالکیــت صــادر شــده اســت ســپس برابــر ســند انتقــال  27262مــورخ
 1360/11/27دفتــر  73مشــهد مالکیــت وی بــه اقــای رجــب فاضــل و خانــم فاطمــه
بیــدار مغــر ( بالمناصفــه ) انتقــال و خانــم فاطمــه بیــدار مغزدرخواســت ســند المثنی
نســبت بــه نیــم دانــگ مشــاع زا ششــدانگ را نمــوده اســت چنانچــه نقــل و انتقالــی
بــر روی پــالک فــوق صــورت گرفتــه در ســوابق ایــن اداره موجــود نمــی باشــد .دفتــر
امــالک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد مــاده  120آئیــن نامــه قانــون
ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک
مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی
باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود
را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم
نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول
اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت به صدور ســند
مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد  908 .م الــف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج مشهد – پاشائی3597

نظــر بــه اینکــه اقــای حســین شــهریور بــه اســتناد اوراق استشــهادیه جهت
دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده
و مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ یــک بــاب اپارتمــان بــه شــماره
پــالک  8708فرعــی از  14اصلــی بخــش نــه مشــهد مفقــود شــده اســت
بــا بررســی دفتــر امــالک معلــوم شــد مالکیــت نامبــرده ذیــل دفتــر امــالک
الکترونیــک بشــماره  139820306271011428ثبــت گردیــده اســت ضمنا
برابــر ســند رهنــی شــماره  58875مــورخ  1398/07/17دفتــر  295مشــهد
در رهــن بانــک مســکن قــرار گرفتــه اســت دفتــر امــالک بیــش از ایــن
حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد مــاده  120آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب
یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد
آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض
کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی
بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض
در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند
معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه
متقاضــی اقــدام خواهــد شــد  911 .م الــف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج مشهد – پاشائی 3603

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکه خانــم ناهیــد پوســتین دوز برابــر وکالتنامــه شــماره  25314مورخ
 1398/06/30دفتــر  135مشــهد از احــدی از ورثــه اقــای حســن رســتگار مقــدم
باغســتانی ( باقــر رســتگار مقــدم باغســتانی )بــه اســتناد اوراق استشــهادیه جهت
دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعی
اســت ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه
شــماره پــالک  1015فرعــی از  1اصلــی بخــش نــه مشــهد مفقــود شــده اســت
بــا بررســی دفتــر امــالک معلــوم شــد مالکیــت نامبــرده ذیــل دفتــر  259صفحــه
 498تحــت شــماره  45190ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره  345312صــادر
گردیــده اســت دفتــر امــالک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد مــاده
 120آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد
هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از
تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت
یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت
عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند
مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و
تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد  910 .م الــف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج مشهد
پاشائی 3604

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

برابــر رای شــماره 140060318020002558مــورخ  1400/08/12هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای ســیف الــه شــکرزاده فرزنــد یحیــی بشــماره شناســنامه  649صــادره از رودســر و کــد ملــی
 2690586096بصــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  488/27متر مربــع پــالک  438فرعی در
قســمتی از قطعــات  99و  100و  105تفکیکــی از ســنگ  223اصلــی واقــع در چایجــان بخــش  29گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی اداره کل امــوال و امــالک اســتان گیــالن محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس
از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد
شــد .م الــف :تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/09/06:تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/09/21:

علی نصرتی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کالچای 3599

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

برابــر ارا صــادره هیــات  /هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان کالچــای تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات
متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین
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  .علــی علــی پــور قاســم ابــاد ســفلی فرزنــد حســن بــه شــماره
شناســنامه  258صــادره از رودســر و کدملــی  2690657554بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت
 182/15مترمربــع پــالک  1248فرعــی از  218اصلــی واقــع در قریــه قاســم ابــاد ســفلی خریــداری از مالــک رســمی  :اداره کل
امــوال و امــالک اســتان گیــالن بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/09/06 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/09/21 :

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – علی نصرتی 3600

مفقودی

ســند کارخانــه خــودرو ســواری پیــکان شــماره انتظامــی 959ب 69ایــران  85بــه شــماره موتــور  11158123947و
شــماره شاســی  81527038مــدل  1381برنــگ ســفید-معمولی بنــام محمدرضــا پرچــم مفقــود و از درجــه اعتبــار
3606
ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی ســواری ســمند ایکــس 7مــدل  1382رنــگ مشــکی بــه شــماره موتــور 32908202499
و شــماره شاســی  82201894و شــماره پــالک ایــران  645 – 16م  72مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط
مــی باشــد

قم 3589

سند و برگ سبز و کارت موتور سیکلت ایژروستا مدل ۱۳۸۸شماره
پالک ۵۷۱/۲۱۱۶۴شماره موتور  157FMI07080501شماره تنه
 NBC125P8825561به نام رضایوسفیان غفرخی مفقود گردیده و فاقد
اعتبار می باشد.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک
قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا
معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل
آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه ملکار پاک  10اصلی بخش  3قشاقی
 590فرعــی آقــا /خانــم محســن امراللهــی مجــد ابــاد کهنــه فرزنــد قاســم نســبت بــه
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  430/22متــر مربــع
خریــداری بــدون واســطه بــا واســطه از علــی باباقمــی ملــکار
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و
در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص
ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل
نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن
صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه
اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه
دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی
نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی
اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار
نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه
حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت
همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد
ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی
منتشــر مــی نمایــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/06 :
صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 3381
شناسه آگهی 1218569 :

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک
قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا
معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل
آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه دزدک پاک  14اصلی بخش  3قشاقی
 804فرعــی آقــا /خانــم مریــم رهبــری فرزنــد علــی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  413/32متــر مربــع خریــداری بــدون واســطه بــا
واســطه از حســن اســحاقی
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و
در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص
ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل
نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن
صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه
اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه
دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی
نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی
اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار
نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه
حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت
همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد
ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی
منتشــر مــی نمایــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/06 :
صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 3382
شناسه آگهی 1218623 :

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

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر
در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک
مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد  -1 .ســیده مرجــان حســینی فرزنــد
میــر حســین بــه شــماره شناســنامه  425بــه شــماره ملــی  1464443981در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل
بــر یکبابخانــه و کاربــری مســکونی و تجــاری بــه مســاحت  235/50مترمربــع از پــاک  1226فرعــی مجــزی از  20از 11
اصلــی واقــع در باغچــه ســرا بخــش  32گیــان خریــداری از مالــک رســمی باقــر پــور بایــرام  – 2رحیــم حســین زاده ازاد
فرزنــد میکائیــل بــه شــماره شناســنامه  23بــه شــماره ملــی  1465994505در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل
بــر یکبابخانــه و محوطــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت  726/15مترمربــع از پــاک  308فرعــی از  27اصلــی واقــع در
حیــران بخــش  32گیــان خریــداری از مالــک رســمی اشــرف خندانــی بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر به
دادگاه نخواهــد بــود  907/765.م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/09/06 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/09/21 :

سرپرست ثبت اسناد و امالک آستارا – بیژن عباس پور 3601

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

برابــر رای شــماره 129/1400/2659مــورخ  1400/09/02هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاچــای تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی
آقــای نصرالــه حســنی شــاهمراد محلــه فرزنــد قاســم بشــماره شناســنامه  2صــادره از رودســر و کــد ملــی 2691423670
بصــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  670/14متــر مربــع پــاک  31فرعــی  231اصلــی از واقــع در
قریــه شــاهمراد محلــه بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی اداره کل امــوال و امــاک اســتان گیــان محــرز گردیــده
اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع 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 تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی به مــدت دو مــاه اعتراض
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 .م الــف 568 :تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/09/06:تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/09/21:

علی نصرتی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کالچای3602

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای محمدرضــا طباطبایــی فاطمــی باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفتــر
اســناد رســمی شــماره  9زاهــدان رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک بــاب منــزل پــاک
 – 2920/34اصلــی واقــع در بخــش یــک بلوچســتان شــهر زاهــدان خیابــان ســعدی مــورد ثبــت  30133صفحــه
 130دفتــر  191بعلــت جابــه جایــی مفقــود گردیــده درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا مراتــب
باســتناد تبصــره یــک مــاده  120آئیــن نامــه ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود
ســند مالکیــت نــزد خــود یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم مــی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن اگهــی ظــرف 10
روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بایــن اداره اعــام و رســید دریافــت نماینــد تا
مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و یــا در صــورت اعتــراض اصــل
ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
تاریخ چاپ 1400/09/06:

حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان 3607

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مصــوب ،1390/9/20امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک
قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بــا
معــارض آنــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل
آگهــی مــی گــردد
اماک متقاضیان واقع در قریه کورکورسر سفلی پاک  4اصلی بخش  1قشاقی
 3341فرعــی آقــا /خانــم غامعلــی امینــی فرزنــد اقــا حســین بیــک نســبت بــه ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت  167/70متــر مربــع خریــداری بــدون
واســطه بــا واســطه از هاشــم کــوچ پیــده
لــذا بــه موجــب مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و
در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی ،رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص
ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل
نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن
صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه
اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه
دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی
نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی
اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار
نامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه
حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت
همزمــان باطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد
ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی
منتشــر مــی نمایــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/06 :
صفر رضوانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 3383
شناسه آگهی 1220613 :

