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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 اطالعات]روزنامه:[ 

 ۱۴۰۴الثانی جمادی ۲۳ - ۱۳۶۳فروردین ماه  ۷]تاریخ:[ سه شنبه 

 ۱۷۲۶۳]شماره:[ 

 

 بسمه تعالی

 نوبت دوم

 آگهی خرید و تملك اراضی شهری

قانون اراضی شهری محدوده کروکی ذیل این آگهی را که  ۹اداره کل زمین شهری استان تهران با استفاده از ماده 

د مشخصات ثبتی آن بشرح بموجب نامه اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تهران نام آخرین مالک یا مالكین میباش

 زیر است قصد تملک دارد:

 تهران متعلق به نورا... یوسفیان و غیره. ۱۱اصلی بخش  ۴۶فروعات از  ۱۱و  ۱۳رک پالکهای  ۳۰۶۷ -۱

متعلق  ۲۴۶۹۰ر  ۸۰تهران بمساحت کل  ۱۰اصلی از اراضی کن بخش  ۱۲۸۸و  ۵۱۸رک پالکهای ثبتی  ۲۱۲۳ -۲

غالمحسین و محمد حسین و حسن و فخری و زینت نام خانوادگی همگی توانا  -به آقایان و بانوان سید محمد سید علی 

و  -بخش محمد و حسین و عباس و محمدتقی نام خانوادگی همگی چایعلی -زاده رضا زارع، غالمحسین اسالمی -

 حسین حاجی محمدعلی.غالم -محمد افشار  -کیانوش ملکی وامغانی  -رسپتان 

اصلی واقع در ابتدای جاده  ۷۹فروعات از  ۸۹ - ۹۰ – ۹۱ – ۳۸۵ – ۳۸۶های رک پالکهای ثبتی شماره ۲۴۵۴ -۳

تهران متعلق به آقایان و بانوان پریزاد خواجوی، عزیزا... توفیق، عبدالمیثاق میثاقیه، ابراهیم  ۱۱سوهانک بخش 

ا... نام خانوادگی همگی وحدت، امیر لح و ابراهیم و یعقوب واسحق و اماناتحادیه، یعقوب ساعدی، مهدی توفیق، صا

آشوری، سید محسن اساسی، موسی امانت داود و موسی یوسفیان، موسی ساعدی، پرویز وحدتیان کاشانی، محمدعلی 

قبادیان،  سلطان و شهربانو نام خانوادگی همگی سوهانی، جمشیدالنساء و خدیجه و فاطمهو رضاعلی و كوكب و ام

 فریدون ایدون شوقی یا شرفی ربانی.

روز باطالع مالك یا مالكین و صاحبان سایر حقوقی قانونی پالکهای یاد شده و  ۱۰لذا بدینوسیله در دو نوبت بفاصله 

روز  ۱۵دارندگان گواهی مهلت عمران یا پروانه ساختمانی معتبر در محدوده مذکور میرساند که حداکثر ظرف مهلت 

یخ انتشار این آگهی با همراه داشتن اسناد و مدارک مالکیت مربوطه جهت واگذاری اراضی ملکی خود باین از تار

 مراجعه نمایند. ۳۲۱اللهی پالک اداره كل واقع در کریمخان خیابان استاد نجات

قامی مالک قانون اراضی شهری سند انتقال به قائم م ۹ماده  ۲در صورت عدم مراجعه در مهلت مذکور طبق تبصره 

 یا مالكین امضاء خواهد شد.

 ]کروکی[

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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