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آگهی فقدان سند مالکیت
آقای نیما ربانی طی درخواســتی به شــماره 
12467-1400/10/20  بــا وکالت رســمی 
شــماره 31232 مورخ 1392/09/22 دفتر 
1153 تهران و نیز ارائه دو برگ فرم شهادت 
شــهود که بــه گواهــی دفتر 390 چمســتان 
رســیده اعالم نموده سند مالکیت 95.5 سهم 
مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین به مســاحت 6000 مترمربع تحت پالک 
94 فرعــی از 9 اصلــی بخــش 1 ذیــل ثبــت 
8566 صفحه 98 دفتر جلد 39 شماره سریال 
588453 واقع در قریه گیالنده چمستان که 
بــه نام ریحانه جعفری فر ثبت و صادر گردید، 
اینــک به علت جابــه جایی مفقــود گردیده از 
این رو تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را 
نموده لــذا چنانچه مالک یا قائــم مقام قانونی 
او با ســند مالکیت اولیه جهت انجام معامله یا 
هر عنــوان دیگر مراجعه نماید اصل ســند را 
اخذ و جهت اقدام قانونی به این اداره ارسال 
نمایید.تاریخ انتشار:1400/11/02 .م/الف 

1262962
رئیس ثبت اسناد  و امالک چمستان
عین اله تیموری

آگهــی قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر 
رای شــماره 140060310013020339 مورخ 1400/10/21 
هیــات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر 
در واحــد ثبتــی چمســتان مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانه و 
بالمعارض  متقاضی آقای/ خانم اســماعیل جعفــری فرزند لطف اله 
نســبت به ششــدانگ   یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 

804.80مترمربع  شــماره پالک 82فرعی از 8 اصلی واقع در قریه 
همصفــا بخش 2 هبه شــده از آقــای/ خانم لطف الــه جعفری مالک 
رســمی محرز گردیده اســت. ، لذا به موجب مــاده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و 
مــاده 13 آیین نامــه مربوطه این آگهی در دو نوبــت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در 
روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومــی محل نمایــد و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره 
ثبــت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائــه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونــی واصل نگــردد یا معتــرض، گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومــی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند 
مالکیــت می نماید و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست .   تاریخ انتشارنوبت اول 1400/11/02 نوبت دوم 

1400/11/16
شناسه آگهی: 1263102

 عین اله تیموری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهــی موضوع مــاده 3 و مــاده 13 آیین نامــه قانون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به دســتور مــواد 1و3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی 
و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 امالک 
متقاضیانــی که در هیــأت موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در 
واحــد ثبتی آمل مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان 
محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهی 
مــی گردد: امــالک متقاضیان واقع در بخش نه  ثبت آمل-دهســتان 
لیتکوه -51 اصلی )قریه درمه کال علیا( 982 فرعی  آقای محمدرضا 
محمدی در  ششدانگ   یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری  
مســکونی  به مســاحت 893.8 مترمربع خریداری شــده بالواســطه 
از  علــی محمــد محمدی ، لذا بــه موجب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و ماده 13 
آییــن نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها ،  رأی 
هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده 
اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریــخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معتــرض باید ظرف یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومــی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل 
تحویــل دهد که در این صورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 

ارائــه نکند اداره ثبــت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و 
صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی 
اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از 
تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدیــد حدود بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت 
به امــالک در جریــان ثبت و فاقد ســابقه تحدیــد حدود،واحد ثبتی 
آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید .  تاریخ 

انتشارنوبت اول 1400/11/02 نوبت دوم 1400/11/16
شناسه آگهی: 1261983

 فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل 

آگهــی  قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر 

نظر به دســتور مــواد 1و3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی 
و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 امالک 
متقاضیانــی که در هیــأت موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در 
واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی و تصرفــات مالکانه و بالمعارض 
آنــان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل 
آگهی مــی گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه حمزده ســفلی  پالک 
8اصلــی بخش 3قشــالقی 434فرعی آقــا/ خانم بهاره مهیــن بابائی 
فرزند عباس نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین بــا بنای احداثی 
به مســاحت 255.61 مترمربع خریداری بدون واســطه/با واسطه از  
محمــد بالی چلندر، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوطــه ایــن آگهی در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق روزنامه 
محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روســتاها ،  رأی هیأت 
الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ 
الصــاق در محل تا 2 مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتــراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، 
گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت 
مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 
13 آییــن نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی کــه قبال اظهارنامه 
ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از تنظیم اظهارنامه 
حــاوی تحدید حدود،مراتب را در اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نسبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حـدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید حـدود را 

به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .    
تاریخ انتشارنوبت اول 1400/11/02 نوبت دوم 1400/11/16

شناسه آگهی: 1261167
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهــی موضوع مــاده 3 و مــاده 13 آیین نامــه قانون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به دســتور مــواد 1و3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی 
و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 امالک 
متقاضیانــی که در هیــأت موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در 
واحــد ثبتی آمل مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان 
محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می 
گردد: امالک متقاضیان واقع در بخش دو  ثبت آمل-دهســتان دابو 
-89 اصلی )قریه موســی محله( 62  فرعی  خانم سیده طیبه حسین 
پــور مقدم در  ششــدانگ   یک قطعــه زمین با ســاختمان احداثی با 
کاربری  مسکونی  به مساحت 267 مترمربع خریداری شده بالواسطه 
از  ابوالحسن تیرگر طبری و محترم حسین نژاد، لذا به موجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 مــاه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت 
محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامــات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی کــه اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
و صدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی 
اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از 
تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدیــد حدود بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت 
به امــالک در جریــان ثبت و فاقد ســابقه تحدیــد حدود،واحد ثبتی 
آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید .  تاریخ 

انتشارنوبت اول 1400/11/02 نوبت دوم 1400/11/16
شناسه آگهی: 1260987 

 فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهــی موضوع مــاده 3 و مــاده 13 آیین نامــه قانون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به دســتور مــواد 1و3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی 
و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصــوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیانــی که در هیــأت موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در 
واحــد ثبتی آمل مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان 
محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهی 
می گردد: امالک متقاضیان واقع در بخش ســه  ثبت آمل-دهســتان 
دشت سر -1 اصلی )قریه هارون محله( 8091  فرعی از 253 فرعی 
خانم صبا درزی اســکی در  ششــدانگ   یک قطعه زمین با ســاختمان 
احداثی  به مســاحت 112.50مترمربع خریداری شــده بالواسطه از  
کریم درزی اســکی و مع الواسطه از ذبیح اله و سید مجتبی و کیا رخ 

همگی توســلی نیاکی و زهرا احمدی الریجانــی، لذا به موجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 مــاه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت 
محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامــات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی کــه اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
و صدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی 
اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از 
تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدیــد حدود بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت 
به امــالک در جریــان ثبت و فاقد ســابقه تحدیــد حدود،واحد ثبتی 
آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید . تاریخ 

انتشارنوبت اول 1400/11/02 نوبت دوم 1400/11/16
شناسه آگهی: 1260668 
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حســن رضا نژاد ملکشــاه با ارائه دو برگ استشــهادیه 
المثنی که در دفترخانه اســناد رســمی 192 بابل تصدیق امضاء 
شــده و طی درخواســت شــماره 140021710004033852 
مــورخ 1400/10/20 تقاضای صدور المثنی شــش دانگ تحت 
پالک شــماره  163 فرعی از 2505 اصلی بخش یک شــرق حوزه 
ثبتــی بابل که ســند مالکیت آن ذیل دفتــر 200 و صفحه 248 
و ثبــت 19283 به نام ایشــان ثبت و صادر و تســلیم گردید و 
در اثــر جابــه جایی مفقود شــده را نموده اســت .در اجرای ماده 
120 اصالحــی آیین نامه قانون ثبت مراتــب در یک نوبت آگهی 
مــی گردد تا چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند 
مالکیت یا سند معامله نزد خود باشند به اداره ثبت محل ارائه و 
رســید دریافت نمایند. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
معامله ارائه نشــود ایــن اداره مطابق مقــررات اقدام به صدور 
ســند مالکیت المثنی به نام مالک خواهــد نمود.ضمناً دارای یک 
مــورد رهنی به شــماره 10884 مــورخ 1394/09/08 به نفع 

بانک کشاورزی بابل می باشد. تاریخ انتشار: 1400/11/02
شناسه آگهی: 1258441

سیدمهدی حسینی کریمی رییس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده مال غیر منقول )اســناد ذمه( کالســه 140000072 - ششدانگ 
یک قطعه باغ به مســاحت440/88 متر مربع پالک ثبتی 1182 فرعی از ســنگ 72 
اصلی واقع در قریه وادان جزء حوزه ثبتی دماوند دماوند محدود به حدود شــماال در 
چهار قســمت که قســمت دوم آن غربی است . اول دیواریســت بطول )3/99( سه 
متر و نود ونه ســانتیمتر به راه که دارای ســی و چهار متر مربع عقب نشــینی اســت 
دوم دیواریســت بطول )1/87( یک متر و هشــتاد و هفت ســانتیمتر به راه ســوم 
دیواریســت بطول )2/17( دو متر و هفده سانتیمتر به راه چهارم دیواریست بطول 
)10/22( ده متــر و بیســت و دو ســانتیمتر به راه شــرقا: در دو قســمت اول درو 
دیواریســت بطول )19/85( نوزده متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به راه دوم درب و 
دیواریســت بطول )9/07( نه متر و هفت ســانتیمتر به راه جنوبا در سه قسمت که 
قسمت دوم آن شرقی است . اول )دیواریست بطور شکسته( بطول )8/46( هشت 
مترو چهل وشــش ســانتیمتر به رده دوم دیواریســت بطول )3/46( سه متر و چهل 
وشش سانتیمتر به راه سوم دیواریست بطول )5/70( پنج متر و هفتاد سانتیمتر به 
راه، غربا در دو قسمت اول درب و دیواریست بطول )7/41( هفت متر و چهل و یک 
سانتیمتر به راه دوم درب و دیواریست بطول )05 / 18( هجده متر و پنج سانتیمتر 
به راه که طی ســند چاپی شماره 608717 ســری ج 99 به شماره دفتر الکترونیکی 
139920301058011679 بنام آقای حمید رضا کاظمی ثبت و سند مالکیت صادر 
شــده است و به موجب سند ازدواج شــماره 5008 مورخ 1390/07/29دفترخانه 
ازدواج شــماره 14 و طالق شــماره 3 پردیس اســتان تهران خانم آتنا عســجدی در 
قبــال تعداد 650 عدد ســکه تمــام بهار آزادی به انضمام دو عشــر دولتی در ردیف 
3565 بازداشــت می باشــد که بعلت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت 
کالســه 140004001084000056 در واحد اجرای اسناد رسمی پردیس تشکیل 
پرونده شــده و اجرائیه به بدهکار توســط اداره مذکور ابالغ و ســپس نیابت اجرائی 
به واحد اجرای اســناد رســمی دماوند تقویض و شماره بایگانی 140000072 برای 
آن اختصاص یافت و برابر نظریه مورخ1400/05/06کارشناس رسمی دادگستری 
توصیف اجمالی مورد بازداشت عبارت است از ششدانگ پالک واقع است در دماوند 
- وادان - جنب مسجد امام حسین )ع( ملک مذکور در حال حاضر به صورت مسکونی 
در دو طبقه به حدود 600 متر مربع قســمتی از بنا بعنوان انباری و بخشی به عنوان 
مســکونی در دو طبقه احداث شــده است نوع اســکلت مصالح بنایی و نوع پنجره ها 
چوبی و فلزی ، نما اندرو گل و سنگ و آجر قدمت بیش از 50 سال می باشد. آیفون 
معمولی و سیســتم گرمایش بخاری گازی می باشــد . محوطه فاقد حیاط است ، دارای 
انشــعابات آب و برق و گاز می باشــد و به مبلغ16/280/000/000ریال ) شانزده 
میلیارد و دویســت و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی شده است و همچنین چنانچه منجر 
به تنظیم ســند انتقال اجرایی شــود و جهت صدور ســند مالکیت نیاز به استعالمات 
از منابــع طبیعی یا جهاد کشــاورزی و غیره باند به عهده برنده مزایده می باشــد لذا 
ششدانگ پالک فوق معادل طلب بستانکار و دو عشر اضافه جهت وصول طلب زوجه 
کالسه فوق الذکر در روز یک شنبه مورخ 1400/11/17از ساعت 9 الی 12 ظهر در 
اداره ثبت اســناد و امالک دماوند واحد اجراء واقع در دماوند - بلوار شــهید بهشتی 
جنب ســینما پرســتو اداره ثبت اسناد و امالک دماوند از طریق مزایده به فروش می 
رسد مزایده از مبلغ16/280/000/000ریال ) شانزده میلیارد و دویست و پنجاه 
میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد. شرکت 
در جلســه مزایده برای عموم آزاد اســت. شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز 
اعالمــی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت لذا خریدار و 
خریداران می بایســت تا قبل از شروع وقت مزایده أصل فیش واریزی مبلغ ودیعه 
10 درصد بنام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد 
اجراء تســلیم نمایند ضمنأ برنده مزایده مکلف اســت مابه التفــاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی 
که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شــد. در این صورت عملیات 
فــروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گــردد ضمنأ بدهی های مربوط به 
آب و برق و گاز اعم از حق انشــعاب و اشــتراک و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شــهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشــده، به عهده 
برنده مزایده اســت و تنظیم ســند انتقال موکول به ارائه مفصا حســابهای دارایی و 
شــهرداری و ... خواهد بود چنانچه روز تعیین شــده به دالیل اعالم از ســوی دولت 
تعطیل گردد فردای اداری همان روز جلســه در همان مکان و زمان منعقد می باشد..
تاریخ انتشار در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک 1400/11/02-  این آگهی پس 
از تایید نهائی فرایند مزایده در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و 

به منزله انتشار آگهی در روز نامه کثیراالنتشار محلی است.7292/2
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