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آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد ذمه ای پرونده کالسه 
اجرایی ۹۹۰۲۵۳۴ 

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه فــوق متعهــد: محمدرضــا تــوت زاری – متعهدلــه شــهین 
شاهســوار دو فقــره پــالک ثبتــی بــه شــرح  ذیــل مزایــده مــی گــردد 

1 – 4/103  )چهــار ممیــز صــد و ســه هــزارم ( شــعیر مشــاع از عرصــه و 3/579 ) ســه ممیــز 
پانصــد و هفتــاد و نــه هــزارم )شــعیر مشــاع از اعیانــی ششــدانگ پــالک ثبتــی یــک فرعــی از 
ــای 153 و 154 و  ــه حاصــل استانداردســازی پالکه ــی ک ــه اصل ــزار و دویســت و شــصت و ن ه
1۲۶9 مــی باشــد واقــع در بخــش 03 ناحیــه 00 حــوزه ثبــت ملــک همــدان-  ناحیــه دو اســتان 
همــدان بــه مســاحت 9۶/49 متــر مربــع بــه نشــانی :  همــدان خیایبــا باباطاهــر بعــد از مســجد 
بهبهانــی راســته زرگرهــا  بــه حــدود شــماال درب و دیــوار بطــول  )8/75(  هشــت متــر و هفتــاد 
و پنــج ســانتیمتر بــه خیابــان شــرقا درب و دیــوار بطــول  )1۲/87( دوازده متــر و هشــتاد و هفــت 
ســانتیمتر بــه راســتای اســکندریه جنوبــا درب و دیــوار بطــول)   8/75)   هشــت متــر و هفتــاد و 
پنــج ســانتیمتر بــه شــارع درب حکیــم خانــه غربــا در ســه قســمت کــه قســمت دوم آن جنوبــی 
اســت . اول دیــوار بدیــوار بطــول  )۶/39 ( شــش متــر و ســی ونــه ســانتیمتر بــه 147/11۲70  
ــی  ــه  147/11۲70   اصل ــود و هشــت ســانتیمتر ب ــوار بطــول )0/98(  ن ــوار بدی ــی دوم دی اصل
ســوم دیــوار بدیــوار بطــول ) 3/۲5(      ســه متــر و بیســت و پنــج ســانتیمتر بــه 147/11۲70   
اصلــی کــه بــه نــام محمدرضــا تــوت زاری فرزنــد ابوالقاســم شــماره شناســنامه 10085۲ تاریــخ 
تولــد 1333/1۲/01 صــادره از همــدان دارای شــماره ملــی 387099۲344 بــا جــز ســهم 4/103 
از کل ســهم 9۶  بعنــوان مالــک چهــار ممیــز صــد و ســه هــزارم ســهم مشــاع از نــود و شــش 
ــان موضــوع  ــی 3.579 شــعیر مشــاع از 9۶ شــعیر ششــدانگ ،اعی ســهم عرصــه بانضمــام اعیان
ســند مالکیــت المثنــی بشــماره چاپــی 9777۶0 ســری ج ســال 97 بــا شــماره دفتــر الکترونیکی 
الکترونیــک 1398۲03۲۶03400۲33۶  ثبــت گردیــده اســت و برابــر نظــر کارشناســان رســمی 
مــورخ 1401/08/14 دارای دو طبقــه اعیانــی بــه شــرح ذیــل اســت طبقــه هــم کــف شــامل راه 
پلــه طبقــه باالتــر بانضمــام 8 بــاب مغــازه طالفروشــی و یــک بــاب مغــازه لوســتر فروشــی هــر 
یــک بطــور تقریبــی دارای متــراژی بیــن 5 متــر مربــع الــی 1۲ متــر مربع و طبقــه اول نیز شــامل 
یــک بــاب کارگاه ســاخت و تعمیــر طــال بــه همــراه یــک بــاب کارگاه عکاســی بــا مســاحتی در 
حــدود 9۶ متــر مربــع میباشــد و 9۶ شــعیر پــالک فــوق برابــر 94/077/750/000 ریــال( نــود و 
چهــار میلیــارد و هفتــاد و هفــت میلیــون و هفتصــد و پنجــاه هــزار ریــال) و مقــدار 4/103 شــعیر 
از عرصــه و 3/579 شــعیر از اعیــان بــه مبلــغ 3/919/90۶/۲50 )ســه میلیــارد و نهصــد و نــوزده 

میلیــون و نهصــد و شــش هــزار و دویســت و پنجــاه )ریــال ارزیابــی گردیــده اســت .
۲  - 3/49  )ســه ممیــز چهــل و نــه صــدم ( شــعیر مشــاع از 9۶ شــعیر عرصــه و اعیــان پالک به شــماره 
1 فرعــی از 1۶1 اصلــی(  کــه حاصــل استانداردســازی پــالک 15۶ الــی 1۶0 و باقیمانــده 1۶1 می باشــد 
( ) پــالک یــک فرعــی از صــد و شــصت و یــک اصلــی ( واقــع در بخــش03 ناحیــه 00  حــوزه ثبــت 
ملــک همــدان - ناحیــه دو اســتان همــدان بــه مســاحت 83/۲7 متــر مربــع بــه ادرس پالک ردیــف اول 

 بــه حــدود شــماال درب و دیــوار بطــول  )۶/39(  شــش متــر و ســی و نــه ســانتیمتر بــه خیابــان 
ــوار (  بطــول  )1/9۲ (  ــه دی ــوار دوم ب ــه دی ــوار ب باباطاهــر  شــرقا :  در چهــار قســمت اول) اول دی
یــک متــر و نــود و دو ســانتیمتر بــه یــک هــزار و دویســت و شــصت و پنــج اصلــی دوم ) اول دیــوار 
بــه دیــوار دوم بــه دیــوار (  بطــول  3/04     ســه متــر و چهــار ســانتیمتر بــه یــک هــزار و دویســت 
و شــصت و پنــج اصلــی ســوم اول( دیــوار بــه دیــوار دوم بــه دیــوار )  بطــول     7/83   هفــت متــر 
و هشــتاد و ســه ســانتیمتر بــه یــک هــزار و دویســت و شــصت و پنــج اصلــی چهــارم اول دیــوار بــه 
دیــوار دوم بــه دیــوار   بطــول      3/47 ســه متــر و چهــل و هفــت ســانتیمتر بــه یــک هزار و دویســت 
و شــصت و پنــج اصلــی  جنوبــا : درب و دیــوار بطــول )4/70 (   چهــار متــر و هفتــاد ســانتیمتر بــه 
ــر و ســی ســانتیمتر  ــوار بطــول    14/30      چهــارده مت ــا درب و دی ــه غرب شــارع در حکیــم خان
ــام محمدرضــا  / تــوت زاری فرزنــد ابوالقاســم شــماره شناســنامه  بــه راســته اســکندریه کــه بــه ن
10085۲ تاریــخ تولــد 1333/1۲/01 صــادره از همــدان دارای شــماره ملــی 387099۲344 بــا جــز 
ســهم 3.49 از کل ســهم 9۶ بعنــوان مالــک ســه ممیــز چهــل و نــه صــدم ســهم مشــاع از نــود و 
شــش ســهم عرصــه و اعیــان، موضــوع ســند مالکیــت المثنــی بشــماره چاپــی 977759 ســری ج 
ســال 97 بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 1398۲03۲۶03400۲335 ثبــت گردیــده اســت و طبــق 
نظــر کارشناســان رســمی 1401/08/14 طبقــه همکــف شــامل راه پلــه طبقــات باالتــر و نــه بــاب 
مغــازه طالفروشــی کــه هریــک بطــور تقریبــی بیــن 5 متــر مربــع الــی 1۲ متــر مربــع مســاحت 
داشــته و طبقــه اول یــک بــاب کارگاه ســاخت و تعمیــر طــال بــه مســاحت حــدود 3۶ متــر مربــع می 
باشــد . 9۶ شــعیر عرصــه و اعیــان آن بــه مبلــغ 87/433/500/000 ریــال هشــتاد و هفــت میلیــارد و 
چهارصــد و ســی و میلیــون و پانصــد هــزار ریــال و مقــدار 3/49 شــعیر عرصــه و اعیــان آن بــه مبلــغ 
3/178/57۲/031 )ســه میلیــارد و صــدو هفتــاد و هشــت میلیــون و پانصــدو هفتــادو دو هزار و ســی 
و یــک ریــال( ارزیابــی گردیــده اســت و بــه علــت عــدم انجــام تعهــد پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 
1۲ روز دوشــنبه مــورخ 1401/10/1۲ از طریــق مزایــده بــه فــروش میرســد محــل مزایــده واقــع در 
همــدان ســعیدیه بــاال نبــش بلــوار غنــی زادیــان ســاختمان اداره کل ثبــت اســناد و امــالک ،همــدان 
ــده از 3/919/90۶/۲50 )  ــوارد مزای ــدان میباشــد م ــناد رســمی هم ــرای اس ــد اج ــه اول، واح طبق
ســه میلیــارد و نهصــد و نــوزده میلیــون و نهصــد و شــش هــزار و دویســت و پنجــاه )ریــال و مبلــغ 
3/178/57۲/031 )ســه میلیــارد و صــد و هفتــاد و هشــت میلیــون و پانصــد و هفتــاد و دو هــزار و 
ســی و یــک  )ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه میشــوند . شــرکت در 
مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبالــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضور 
خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایده.اســت برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت 
مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و 
در صورتــی کــه ظــرف مهلــت ،مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ 
مذکــور قابــل اســترداد نبــود و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت 
ــا حــق اشــتراک و مصــرف در  ــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و ی ــه ،آب، ب ــوط ب بدهــی هــای مرب
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 برنده 
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 نقــداً وصــول مــی گــردد. 

شناســه : 14۲95۶0   م الــف : 15۲7  تاریــخ انتشــار : 1401/09/۲9 
ریاست اجرای اسناد رسمی همدان – متوسل    ۹617

آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

ــالک  ــناد و ام ــت اس ــتقر در ثب ــف مس ــن تکلی ــات تعیی ــادره هی ــر آرا ص براب
ــد  ــل تایی ــان ذی ــارض متقاضی ــه بالمع ــات مالکان ــنندج تصرف ــتان س شهرس
گردیــده، لــذا بدیــن وســیله مشــخصات امــالک دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده 
ــی آگهــی میگــردد  ــه کثیراالنتشــار و محل روز جهــت اطــالع عمــوم در روزنام
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان 
ــی ودر  ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دوم ــا م ــل ت ــاق درمح ــخ الص ــتاها از تاری روس
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــد وپ ــلیم نماین ــن اداره تس ای
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمــوده 
و گواهــی اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نماینــد. بدهــی اســت درصــورت انقضــای 
ــررات صــادر  ــق مق ــت طب ــراض ســند مالکی ــدم وصــول اعت ــور وع ــدت مذک م
خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.

))بخش 3((
ــی  ــب بنفش ــای غال ــام آق ــی بن ــی آب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی 1ـ شش
ــد محمــد شــماره شناســنامه 1 صــادره ســنندج کدملــی 373۲741400  فرزن
بــه نســبت ســه دانــگ مشــاع و آقــای کاوه اســفندیاری فرزنــد مرتضــی شــماره 
ــه  ــبت س ــه نس ــی 373۲51۶059 ب ــنندج کدمل ــادره س ــنامه 1375 ص شناس
ــنندج  ــش 3 س ــی بخ ــی از ۲7۲۲ اصل ــالک ۶48 فرع ــت پ ــاع  تح ــگ مش دان
ــه آدرس  ــری ب ــای آصــف وزی ــه از نســق آق ــه مســاحت1578/۲4مترمربع ک ب

ــفلی ــرنجیانه س ــتای س ســنندج روس
رئیس ثبت منطقه یک سنندج ـ بهنام قباد ۹۴1۴

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/۲9 

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه (
آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه ای (

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 990149۶ دو ســهم مشــاع از شــش ســهم از دو ســهم مشــاع از هجــده ســهم یــک دانــگ 
و ده ســیر مشــاع از دویســت و چهــل ســیر ششــدانگ بــه اســتثناء ســهم همســر کــه ســهم االرث آقــای احســان الــه خادمــی 
فرزنــد عبدالرســول بــه شــماره ملــی ۲۲190194۶۲ از دو ســهم مشــاع از هجــده ســهم یــک دانــگ و ده ســیر از دویســت و 
چهــل ســیر پــالک ثبتــی شــماره یکهــزار و ششــصد و هفتــاد و چهــار اصلــی بخــش یــک ثبــت ســاری متعلــق بــه مرحــوم 
عبدالرســول خادمــی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 1۲403 تحــت عنــوان یــک بــاب مغــازه حدودا به مســاحت هشــت 
متــر و هفتــاد و پنــج دســیمتر مربــع واقــع در ســاری خیابــان انقــالب - کوچــه مســجد جامــع طالفروشــی باقــی پــور در قبال 
طلــب بســتانکار پرونــده ) خانــم ماریــا مشــعوفی ( بازداشــت گردیــد. پــالک ثبتــی مزبــور در پرونــده ثبتــی جــزو امــالک 
قدیمــی و فاقــد مســاحت و طــول ابعــاد میباشــد و از طرفــی مرجــع تثبیــت و احــراز مــوارد قیــد شــده اداره ثبــت بــوده و در 
واقــع بایســتی پــس از درخواســت مالکیــن مراحــل قانونــی و فنــی کاداســتر صــورت پذیــرد کــه بصــورت رســمی مســاحت و 
ابعــاد  ملــک تثبیــت شــود تــا در مراجــع قانونــی قابــل دفــاع باشــد بــا توجــه بــه مراتــب فــوق کارشــناس رســمی دادگســتری 
نســبت بــه مســاحی ملــک اقــدام نمــوده و حســب اعــالم کارشــناس رســمی دادگســتری حــدود اربعــه پــالک مذکــور محدود 
اســت بــه حــدود: شــماال بطــول ۲5/۲ متــر درب و دیواریســت بــه خیابــان نرگســیه ) کوچــه مســجد جامــع، شــرقا بطــول 4 
متــر دیــوار اشــتراکی اســت بــه پــالک 1۶75 اصلــی جنوبــا بطــول ۲/15 متــر دیواریســت بــه پــالک 1۶70 اصلــی غربــا بطول 
3/95 متــر دیواریســت بــه پــالک 1۶74 مکــرر اصلــی کــه در صفحــه 141 دفتــر امــالک جلــد 45 ذیــل شــماره 1914 بــه 
نــام مرحــوم عبدالرســول خادمــی ســابقه ثبــت داشــته و در قبــال طلــب بســتانکار بازداشــت گردیــده اســت. اوصــاف اجمالــی 
ملــک بــه موجــب گــزارش مــورخ 1401/0۲/15 و 1401/0۲/۲۶ و 1401/04/08 کارشــناس رســمی دادگســتری بدیــن شــرح 
اســت: پــالک مذکــور بصــورت یــک بــاب مغــازه بــا اســکلت آجــری و ســقف طــاق ضربــی کــه اخیــرا تعمیــرات در آن انجــام 
شــده و کــف آن ســنگ کاری و دیوارهــا تــا یــک متــر ســنگ گردیــده و مابقــی بانضمــام ســقف ســفید کاری شــده اســت و 
نمــای بیــرون آن مقــداری ســنگ و مابقــی شیشــه ســکوریت ویتریــن مغــازه و حفــاظ بیرونــی آن درب کرکــره ای ریمــوت دار 
و یــک کنتــور بــرق در مغــازه نصــب و فاقــد امتیــاز آب و گاز بــوده و همچنیــن دارای طبقــه فوقانــی میباشــد کــه در تصــرف 
پــالک مجــاور شــرقی ) 1۶75 اصلــی ( قــرار دارد. بــا توجــه بــه مــوارد مطروحــه و موقعیــت مکانــی و شــکل هندســی و نــوع 
ســازه احداثــی و مصالــح مصرفــی و تعمیــرات صــورت گرفتــه و قیمــت هــای عــرف منطقــه و لحــاظ کلیــه حقــوق منصــوره و 
معمــول و حقــوق تجــاری و امتیــازات و متعلقــات و منضمــات و ســایر مولفــه هــای موثــر در قضیــه ارزش ششــدانگ مالکیــت 
و ســرقفلی مغــازه مــورد نظــر بــه مبلــغ 40/000/000/000 ریــال )چهــار میلیــارد تومــان( مــی باشــد. لــذا از طرفــی ســرقفلی 
ملــک تجــاری مــورد نظــر متعلــق بــه خانــم زهــرا ملقــب بــه فریبــا طهرانیــان و در تصــرف وی بــوده و نیــز در حــال حاضــر 
بــا آقــای باقــی پــور قــرارداد مشــارکت تنظیــم نمــوده و نامبــرده اخیــر در مغــازه فعالیــت تجــاری مــی نمایــد و مرحــوم آقــای 
عبدالرســول خادمــی بــه میــزان دو ســهم مشــاع از 18 ســهم یکدانــگ و ده ســیر مشــاع از دویســت  و چهــل ســیر ششــدانگ 
مالکیــت دارد کــه بــا توجــه گواهــی حصــر وراثــت ارائــه شــده از ســوی متقاضــی ) خانــم ماریــا مشــعوفی( آقــای احســان الــه 
خادمــی احــدی از وراث نامبــرده بــوده و ســهم مالکیــت وی بــه میــزان دو ســهم مشــاع از شــش ســهم از دو ســهم مشــاع از 
18 ســهم یــک دانــگ و ده ســیر مشــاع از دویســت و چهــل ســیر ششــدانگ بــه اســتثناء ســهم همســر میباشــد. لــذا بــا کســر 
ســرقفلی و بعنــوان حــق مالکیــت بــرای ششــدانگ مغــازه ســهم االرث آقــای احســان الــه خادمــی بــه مبلــغ ۲7/00۶/17۲ 
ریــال )بیســت و هفــت میلیــون و شــش هــزار و یکصــد و هفتــاد و دو ریــال( تعییــن میگــردد پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 1۲ 
روز یکشــنبه مــورخ 1401/10/11 در اداره اجــرای اســناد رســمی ســاری واقــع در ســاری بلــوار ارتــش -  جنب ســازمان انتقال 
خــون نبــش کوچــه شــهید مســکار از طریــق مزایــده بــه فــروش میرســد بــا توجــه بــه اینکــه ســرقفلی پــالک مزبــور مطابــق 
نامــه اداره امــور مالیاتــی و قــرارداد کســبی رســمی تنظیمــی دفترخانــه اســناد رســمی 111 ســاری تحــت شــماره ۲3704 
مــورخ 1391/1۲/01 متعلــق بــه خانــم زهــرا ملقــب بــه فریبــا طهرانیــان میباشــد ملــک مزبــور پــس از کســر ارزش ســرقفلی 
لحــاظ و بــه مزایــده گــذارده خواهــد شــد لــذا مزایــده از مبلــغ ۲7/00۶/17۲ ریــال )بیســت و هفــت میلیــون و شــش هــزار 
و یکصــد و هفتــاد و دو ریــال( شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــداً فروختــه میشــود شــرکت در مزایــده منــوط بــه 
 ir 480100004053013۲0755038۶ پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت بــه شــماره
ــک مرکــزی )کــه میبایســت حداقــل ۲4 ســاعت قبــل از  ــزد بان و شناســه 987108553115000000000000000000 ن
برگــزاری مزایــده واریــز تــا تائیــد فیــش واریــزی توســط حســابداری اداره امــکان پذیــر گــردد( و حضــور خریــدار یــا نماینــده 
قانونــی او در جلســه مزایــده اســت )در صــورت عــدم برنــده شــدن شــخص شــرکت کننــده در مزایــده، اســترداد مبلــغ ســپرده 
واریــزی بعلــت رعایــت تشــریفات اداری زمــان بــر خواهــد بــود( برنــده مزایــده مکلــف اســت مــا بــه التفــاوت مبلــغ فــروش را 
ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده 
فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد 
شــرکت در جلســه مزایــده بــرای عمــوم آزاد اســت. 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 نقــداً وصــول مــی گــردد.
تاریخ انتشار : 1401/09/۲9

اسمعیل خالقی - رییس اداره اجرای اسناد رسمی ساری  ۹618  

مفقودی
شناســنامه مالکیت)بــرگ ســبز( ، ســند کمپانــی خــودرو ســواری سیســتم پــژو تیــپ 405GLX-XU7 مــدل 1393 
ــی NAAM01CA2ER030985 و  ــماره شاس ــور 124K0403920 و ش ــماره موت ــه ش ــتری ب ــگ خاکس ــه رن ب

شــماره انتظامــی 699 ص 33 ایــران 95 بنــام علــی رضــا فرجــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
چابهار 6232

مفقودی
 125 cc-CDI شناســنامه مالکیت)بــرگ ســبز( ، ســند کمپانــی و کارت پــاک موتور ســیکلت سیســتم ســحر تیــپ
ــور 156FM10128525 و شــماره شاســیN2G***125S8923104  و  ــی و شــماره موت مــدل 1389 رنــگ آب

شــماره انتظامــی 86516 ایــران 819 بنــام مصطفــی جــدگال مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد. 
چابهار 6233

مفقودی
شناســنامه مالکیت)بــرگ ســبز( ، بــرگ ســفید موتــور ســیکلت سیســتم پیشــتاز تیــپ CG125 مــدل 1385 رنــگ 
نقــره ای و شــماره موتــور 603783 و شــماره شاســی 8513607 و شــماره انتظامــی 71169 ایــران 819 بنــام شــیر 

محمــد بلــوچ نــژاد مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد. 
چابهار 6234

مفقودی 
ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت سیســتم پرنــد تیــپ CDI125 مــدل 1384 بــه رنــگ نقــره ای شــماره 
انتظامــی 81416 ایــران 581 و شــماره موتــور 1204994 و شــماره شاســی 8486777 متعلــق بــه اقــای محســن عبــاس پــور 

رودســری مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                                                 9626 
 

مفقودی 
اینجانــب فرشــید صادقــی هریــس مالک خــودرو وانــت اریســان شــماره شاســی NAAB66PE8KC450986CNG و شــماره 
ــذا چنانچــه  موتــور 118J5017011   بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام ل
هرکــس ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران خــودرو واقــع در 
کیلومتــر 14 جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1 مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس 

از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد                                                             9627

آگهی مزایده  
ــوع  ــی موض ــکام حقوق ــرای اح ــعبه ی اول اج ــی  0101443 ش ــه بایگان ــی کالس ــده اجرای ــب پرون ــه موج ب
ــم  ــان خان ــه خواه ــواز ل ــی دادگســتری شهرســتان اه ــروش اصــداری از شــعبه ی 14 دادگاه حقوق دســتور ف
ناهیــد شــفازند و علیــه خوانــدگان خدیجــه بشــیری ،ســهراب عطامنــش و 33 نفــر دیگــر ایــن اجــرا در نظــر 
دارد ملــک شــماره پــالک ثبتــی 913/5802 واقــع در بخــش 7 شهرســتان اهــواز را بــه نشــانی اهــواز کــوی 
نیــرو بلــوار بعثــت خیابــان تابــش پــالک 26 کــه توســط کارشــناس منتخــب دادگســتری بــا توجــه بــه محــل 
وقــوع ملــک ،میــزان دسترســی بــه  تاسیســات، امکانــات  و تجهیــزات شــهری بــه مبلــغ 26/260/000/000 
ریــال ارزیابــی شــده از طریــق مزایــده بــه فــروش بگــذارد . بــا توجــه بــه اینکــه نظریــه کارشــناس بــه طرفیــن 
ابــالغ و در موعــد مقــرر قانونــی هیچگونــه اعتراضــی از ســوی طرفیــن نســبت بــه آن صــورت نگرفتــه اســت 
بنابرایــن وقــت مزایــده بــرای روز دوشــنبه مــورخ 1401/10/19 ســاعت 10 صبــح تعییــن میگــردد . لهــذا از 
کلیــه اشــخاصی کــه قصــد شــرکت در مزایــده را دارنــد دعــوت میشــود در تاریــخ فــوق الذکــر در محــل شــعبه 
ی اول اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری اهــواز واقــع خرمکوشــک ابتــدای نیوســاید مجتمــع قضایــی شــهید 
تندگویــان حضــور بــه هــم رســانند .قیمــت پایــه بــر اســاس نظریــه کارشــناس و هزینــه هــای صــورت گرفتــه 
اعــم از روزنامــه و کارشناســی و هزینــه هــای نقــل و انتقــال ســند و هزینــه هــای اجرایــی در پرونــده کالســه 
ی فــوق شــروع و برنــده ی مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت خریــد را پیشــنهاد نمایــد .متقاضیــان 
ــد  ــه نشــانی فــوق الذکــر بازدی ــده از ملــک مــورد نظــر ب ــده میتواننــد پنــج روز قبــل از مزای شــرکت در مزای
نماینــد ضمنــا کلیــه ی شــرکت کننــدگان در مزایــده میبایســت 10 درصــد از قیمــت پایــه فــروش )قیمــت 
کارشناســی(را فــی المجلــس طــی یــک فقــره چــک تضمینــی بــه واحــد اجــرای احــکام حقوقــی تودیــع و در 
صــورت برنــده شــدن در مزایــده الباقــی مبلــغ پیشــنهادی را ظــرف مــدت 10 روز از تاریــخ مزایــده  بــه اجــرای 

احــکام حقوقــی پرداخــت نماینــد.
موقعیت و مشخصات ملک:

شــش دانــگ عرصــه و اعیــان یــک بــاب خانــه مســکونی همکــف بــه مســاحت عرصــه 245 متــر مربــع بــه پــالک 
ثبتــی و نشــانی فــوق دارای نمــای آجــری – درب و پنجــره فلــزی – کاشــی کاری آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی 
انجــام شــده- کــف حیــاط و واحــد موزاییــک شــده اســت .دیــوار و ســقف ســفید کاری شــده و دارای اشــتراک آب 

بــرق و گاز میباشــد.
ملــک موصــوف دارای اعیانــی بــه مســاحت 88 متــر مربــع کــه مشــتمل بــر یک اتــاق خــواب هــال و پذیرایی ســرویس 

بهداشــتی آشــپزخانه و نــور گیــر میباشــد و در زمــان بازدیــد کارشناســی خالی از ســکنه بوده اســت.
ملک دارای سقف طاق ضربی از تیر اهن و همچنین دیوار باربر آجری میباشد.

مدیر شعبه ی اول اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز- آلبوشوکه  9616

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقــای فرهــاد رســتمی دارای شناســنامه شــماره 222 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه پرونــده 1401/722 ازایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رجبعلــی رســتمی بــه شــماره 
شناســنامه 123درتاریــخ 13/8/1401 اقامتــگاه دائمــی خــود رابــدرود گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه 1_زیبــا خســتوان هفشــجانی ش ش 6214 همســرمتوفی 2_فرهــاد رســتمی ش ش 222 ، 3_منوچهــر 
رســتمی ش ش 186، 4_جــواد رســتمی ش ش 231 ، 5_هاجــر رســتمی ش ش 440 ، 6_ آذر رســتمی ش ش 734 
فرزنــدان متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور رایــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تا هرکســی 
اعتراضــی داردیــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزداو باشــد ازتاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 

واال گواهــی صادرخواهدشــد 
قاضي شوراي حل اختالف شماره 19هفشجان نعمت اله سلیمانی    9612

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

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات  موضــوع  قان ــر رای شــماره  140160318019005123  -1401/08/10 هی براب
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی  حــوزه ثبــت ملــک تالــش  تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم  زهــرا موالئــی فرزنــد قبــاد   بــه شــماره شناســنامه 1282 صــادره از کوثــر در 
ششــدانگ   یکبــاب خانــه و محوطــه   بــه مســاحت 1463/80  مترمربــع  پــالک فرعــی 325  از 78 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک 94 واقــع در قریــه دیگــه ســرا بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای   ســلطنت 

ظفــری باالخانلــو  محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود و در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت 2 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 

وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
نیک خواه- رییس ثبت اسناد و امالک تالش 9435 

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/29          م الف  907/475

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

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات  موضــوع  قان ــر رای شــماره  140160318019005514  -1401/08/25 هی براب
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی  حــوزه ثبــت ملــک تالــش  تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای  جــواد حســین پــور میــل آغــاردان فرزنــد بهــرام   بــه شــماره شناســنامه 573 
صــادره از خلخــال در ششــدانگ   یکبــاب خانــه و محوطــه   بــه مســاحت 282/56  مترمربــع  پــالک فرعــی 10906  
از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1397 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک 

رســمی محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود و در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت 2 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 

وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
نیک خواه- رییس ثبت اسناد و امالک تالش 9436

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/15         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/29
م الف  907/468

مفقودی
ســند کمپانــی خــودرو ســواری سیســتم پــژو تیــپ پــارس TU5 مــدل 1397 بــه رنــگ ســفید -روغنــی بــه شــماره 
موتــور 181B0087229 و شــماره شاســی NAAN11FE8JH953708 و شــماره انتظامــی 387 س 34 ایــران 85 

بنــام جــواد میرراســتگو مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
زاهدان 6229

مفقودی
شناســنامه مالکیت)بــرگ ســبز( خــودرو وانــت سیســتم تویوتــا تیــپ 1600 مــدل 1984 بــه رنــگ قهــوه ای شــکالتی 
معمولــی بــه شــماره موتــور 076869 و شــماره شاســی 023289 و شــماره انتظامــی 814 ق 24 ایــران 65 بنــام هاجــر 

رشــیدی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
چابهار 6230

مفقودی
شناســنامه مالکیت)بــرگ ســبز( خــودرو ســواری سیســتم پــژو تیــپ پــارس TU5 مــدل 1400 بــه رنــگ ســفید بــه 
ــور 139B0246112 و شــماره شاســی NAAN11FE0MK139012 و شــماره انتظامــی 528 ق 84  شــماره موت

ایــران 95 بنــام شــهروز محمــدی نــوره مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
چابهار 6231

اصل دانشنامه ی پایان تحصیالت دوره کارشناسی اینجانب طیبه یوسفعلی 
در رشته حقوق دانشگاه پیام نور در یک برگ و اصل کارنامه ی کلی در دو برگ، 

از اردیبهشت ماه 1401 مفقود شده است.

مفقودشده
برگ سبز)شناسنامه(وکارت خودرو سواری پژوپارس نقره ای متالیک مدل 
83به شماره موتور12483172764وشماره شاسی 83819413وشماره پالک 
11ایران 4۷1ص۷6به نام امید عباسی مفقود گردیده واز درجه اعتبارساقط می 

باشد.

 مفقودشده
برگ سبز )شناسنامه( سواری ام وی ام تیپ NEXX33AUTOMATICمدل 
95به رنگ سفید روغنی به شماره موتورMVM484FBDC005637وشماره 
شاسی NATGBAYL1G1005779وشماره پالک 5۳ ایران ۳۳۸ و 5۷به نام 

فاطمه درخشان مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

شماره  روغنی  سفید  مدل 1۳۸۷رنگ  پراید  سواری  سبز  برگ  و  سند   
شاسی  2656۸0۷شماره  موتور  ۸۳شماره  ایران  ۸9۳ب۸۷  پالک 
S14122۸۷5566۳4به نام فضل اله ابراهیم پور مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد

پالک۳۸د-92۳ شماره  پژو405مدل1۳۷9به  سواری  خودرو  سندوکارت 
ایران4۸به شماره موتور2252۷9052۸6به شماره شاسی۷9۳0۷490بنام ایت 

اله حسینی مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

پالک45ب-499 به شماره  پژو405مدل1۳۸1  برگ سبز خودرو سواری   
ایران49 به شماره موتور2252۸10640۳به شماره شاسی۸1۳0۸241بنام مظفر 

یزدانجو مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

جواز حمل سالح شکاری گلوله زنی 5تیرگلنگدنی به کالیبر ۷1/2به شماره 
سالح ۳۸4۷9ساخت ایران به نام لهراسب امیری ده شیخ به شماره ملی 

4250۸56۳۳1مفقود وازدرجه اعتبار ساقط گردید

آگهی حصروراثت 
آقای عوضعلی نوربخش دارای شناسنامه شماره 962 به شرح دادخواست 
به کالسه 52.401 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
به شماره شناسنامه  نسب  مهدوی  کریم  که شادروان حاج  نموده  توضیح 
...درتاریخ...در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است:
1-رحیم ثابت قدم به ش شناسنامه 2۷۳ 
2-رحمان نوربخش به ش شناسنامه 519 

۳-عوضعلی نوربخش به ش شناسنامه 962 
4-پوریا مهدوی نسب به ش شناسنامه 6155
5-عزت اله مهدوی نسب به ش شناسنامه 12

6-ماهیجان تربر به ش شناسنامه 2۷2
۷-آسمان نوربخش به ش شناسنامه 51۸ 

۸-زرین مهدوی نسب به ش شناسنامه ۷2۳
9-فاطمه مهدوی نسب به ش شناسنامه ۸12

10-مژگان مهدوی نسب به ش شناسنامه ۳
11-زینب مهدوی نسب به ش شناسنامه 2

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شورای حل اختالف چیتاب-سعادت همت آزاد

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه ( 
ــک  ــای ۹۹۰۰۹۹۰ و ۹۹۰۰۹۹۳ و ۹۹۰۰۹۹۴ ی ــه ه ــی کالس ــده اجرائ ــب پرون ــه موج ب
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب دکان تجــاری پــالک ثبتــی ۱۱۸۲۷ فرعــی از ۸۹۲ 
اصلــی، مفــروز و مجــزا شــده از ۲۰۱۸ فرعــی از اصلــی مذکــور ) یــازده هــزار و هشــتصد 
ــالک  ــروز و مجــزا شــده از پ ــی مف ــود و دو اصل ــی از هشــتصد و ن ــت فرع و بیســت و هف
دوهــزار و هجــده فرعــی از اصلــی مذکــور(  واقــع در بخــش ۰۷  ناحیــه ۰۰  حــوزه ثبــت 
ملــک اداره یــک اهــواز اســتان خوزســتان بــه آدرس اهــواز  - زیتــون کارمنــدی خیابــان 
اصلــی بیــن فیلســوف و فیــروز نــو داخــل پاســاژ گل طبقــه همکــف مغــازه دوم شــرقی بــه 
مســاحت ۱5/۰۴  متــر مربــع کــه ســند آن بــه نــام ســیاوش موزرمــی فرزنــد غالمحســین 
ــماره  ــادان دارای ش ــادره از آب ــد ۱۳۴۲/۰6/۳۱  ص ــخ تول ــنامه ۱۱۸۹ تاری ــماره شناس ش
ملــی ۱۸۱۹۰۱۰۳۴۱ بعنــوان مالــک شــش دانــگ موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره 
چاپــی ۰۹۲66۲ ســری الــف / ۳۲ ســال ۸۹ کــه در صفحــه ۱۰۳ دفتــر امــالک جلــد 5۰۸ 
ــناس رســمی ششــدانگ  ــر کارش ــق نظ ــده اســت و طب ــت گردی ــماره ۸۱۲۲6 ثب ــل ش ذی
پــالک مذکــور بــه مبلــغ 6/۰6۹/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ( شــش میلیــارد و شــصت و نــه میلیــون 
ــن 6/۹۰۲  ــه و بالک ــع عرص ــر مرب ــوق دارای ۱5/۰۴ مت ــالک ف ــده ( ، پ ــی ش ــال ارزیاب ری
متــر مربــع واقــع در طبقــه همکــف پاســاژ مغــازه دوم ســمت شــرقی و دارای درب شیشــه 
ای و کــف ســرامیک و اشــتراک بــرق بــا قدمــت بنــای حــدود ۱۲ ســال بــا حــدود اربعــه 
ــول ۳/۲۷  ــرقا بط ــتراکی : ش ــرو اش ــه راه ــت ب ــر درب و دیواریس ــول ۴/6۰ مت ــماال بط ش
ــوار  ــر دی ــول ۴/6۰ مت ــا :  بط ــالک ۸۹۲/۱۱۸۲6  جنوب ــا پ ــتراکی ب ــت اش ــر دیواریس مت
ــا  ــر دیواریســت اشــتراکی ب ــا  : بطــول ۳/۲۷ مت ــالک  ۸۹۲/۱6۷۸   غرب ــه پ ــوار ب ــه دی ب
ــغل  ــد دارای ش ــان بازدی ــور در زم ــک مزب ــزارش مل ــر گ ــه براب ــالک    ۸۹۲/۱۱۸۲۸ ک پ
ــزان  ــه می ــوق ب ــالک ف ــوده و پ ــاهزادگان ب ــریفات ش ــوی تش ــان تابل ــات ازدواج آس خدم
ــه  ــدانگ ب ــاع از شش ــگ مش ــک دان ــدار ی ــه مق ــی ب ــای اجرای ــه ه ــب و هزین ــل طل اص
ــورخ  ۱۴۰۱/۱۰/۱۲  ــنبه م ــی ۱۲ روز دوش ــاعت ۹ ال ــال از س ارزش ۱/۰۱۱/5۰۰/۰۰۰ ری
) دوازدهــم دی مــاه ســال ) جــاری در اداره اجــرای اســناد اهــواز واقــع رســمی در کــوی 
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــر اداره ثب ــی باهن ــع قضائ ــب مجتم ــی جن ــل خزائ ــوار دعب ــر بل باهن
ــه  ــغ پای ــده از مبل ــد. مزای ــی رس ــروش م ــه ف ــده ب ــق مزای ــه دوم از طری ــه دو طبق ناحی
ــال شــروع  ــزار )ری ــون و پانصــد ه ــازده میلی ــارد و ی ــک میلی ــال ) ی ۱/۰۱۱/5۰۰/۰۰۰ ری
و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــداً فروختــه می.شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت 
ــتراک و  ــق اش ــا ح ــعاب و ی ــق انش ــم از ح ــرق، گاز اع ــه ،آب ، ب ــوط ب ــای مرب ــی ه بده
ــی و  ــز بدهــی هــای مالیات ــا باشــد و نی ــده دارای آنه ــورد مزای ــی کــه م مصــرف در صورت
عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده 
ــازاد، وجــوه  ــده اســت و نیــز در صــورت وجــود م ــده مزای ــه عهــده برن ــا نشــده باشــد ب ی
ــد  ــده مســترد خواه ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــوق از محــل م ــای ف ــه ه ــت هزین ــی باب پرداخت
شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــداً وصــول مــی گــردد تاریــخ انتشــار:  ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ 

اداره اجرای اسناد رسمی اهواز   9600

آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

ــر آرا صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد و امــالک  براب
ــد  ــل تایی ــان ذی ــارض متقاضی ــه بالمع ــات مالکان شهرســتان ســنندج تصرف
گردیــده، لــذا بدیــن وســیله مشــخصات امــالک دردونوبــت بــه فاصلــه پانزده 
روز جهــت اطــالع عمــوم در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی میگــردد 
ــان  ــت متقاضی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــی ودر  ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش اعتراضــی داش
ــه  ــاه اعتــراض خــود را ب ــا مــدت دوم ــخ الصــاق درمحــل ت روســتاها از تاری
ایــن اداره تســلیم نماینــد وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایی تقدیــم نموده 
و گواهــی اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نماینــد. بدهــی اســت درصــورت انقضــای 
مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر 
خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.

))بخش ۳((
۱ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بنــام آقــای عبدالــه مونســی فرزند 
ــی ۳۷۳۰6۹۷۷۳۰  احمــد شــماره شناســنامه ۸۲ صــادره ســنندج  کــد مل
بــه  بخــش ۳ ســنندج  اصلــی  از ۲۷۲5  فرعــی  پــالک ۱۳6  تحــت 
مســاحت5۹۹6/5۹ مترمربــع کــه ۳۲۳/۴۲متــر مربــع  آن در حریــم کیفــی 
ــه آدرس ســنندج  ــای احمــد مونســی ب ــراردارد کــه از نســق آق ــه ق رودخان

روســتای شــیالن.
۲ ـ  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی و بــاغ بنــام آقــای ســید حســام 
ــادره  ــنامه  ۱۰۱۴ ص ــماره شناس ــین ش ــید حس ــاره فرزندس ــی خی برزنج
ســنندج کــد ملــی ۳۷۳۰۸۷۹۹۱۱ تحــت پــالک ۳6۷ فرعــی از ۲۷۴۱ اصلی 
بخــش ۳ ســنندج بــه مســاحت۱۰۴6مترمربع  بــه آدرس ســنندج روســتای 

خیــاره زمیــن مشــهور بــه بــاغ جلــو آبــادی )کویــل آبــادی(
رئیس ثبت منطقه یک سنندج ـ بهنام قباد  9408

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۹/۱۳  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده قانون۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140160۳20001005۸26هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک یاسوج و تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقا/ خانم احد فعال فرزند کاظم به 
شماره شناسنامه 1450صادره از بویراحمد در یک قطعه زمی مزروعی  به مساحت6496.۸5متر 
مربع پالک فرعی 249 از ۳4۳اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳4۳ اصلی   قطعه 2واقع در 
بخش 16فارس خریداری از مالک رسمی اقای/ خانم کلبعلی دلپذیر محرز گردیده است .لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضا مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/9/12

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/9/2۷
حسین فرخی 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بویراحمد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده قانون۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره    140160۳2000100۷029 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج و تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم  کاوس دهراب 
پور  فرزند صدراله  به شماره شناسنامه  ۸65  صادره از بویراحمد در یک باب خانه   به مساحت    
15.90 متر مربع پالک فرعی26۸۳از۳01   اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۳01 اصلی قطعه  
2 واقع در بخش26  فارس خریداری از مالک رسمی اقای/ خانم  عبداهلل جانی پور محرز گردیده 
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 

صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/9/12

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/9/2۷
حسین فرخی 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بویراحمد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده قانون۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140160۳2000100۷1۳4هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک یاسوج و تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقا/ خانم خدیجه کریمی شیرازی 
فرزند اکبر به شماره شناسنامه 45صادره از کهگیلویه در یک باب خانه   به مساحت220.45 
متر مربع پالک فرعی  106 از ۳1۸اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳1۸اصلی   قطعه 2واقع 
در بخش 26 فارس خریداری از مالک رسمی اقای/ خانم ناصر جهانبازی  محرز گردیده است .لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضا مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/9/12

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/9/2۷
حسین فرخی 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بویراحمد


