آگهی
سال اقتصاد مقاومتي:توليد -اشتغال
بسمهتعالی

اداره كل ارشاد اسالمي استان بوشهر آگهی های
نوبتی سه ماهه دوم سال1396واقع در بخش
دو بوشهر

صادره در محدوده مورد تقاضا بمساحت 50 4070/متر مربع کوی
امامزاده
24 2656/احمد غریبی 1سهم از 96سهم سهام شدانگ یک قطعه
زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت صادره
در محدوده مورد تقاضا بمساحت  1393متر مربع کوی امامزاده
28 2651/غالمعلی جوکار 1سهم از 96سهم سهام شدانگ یک
قطعه زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت
صادره در محدوده مورد تقاضا بمساحت 96 910/متر مربع کوی
امامزاده
3 2658/احمددریس 1سهم از 96سهم سهام شدانگ یک قطعه
زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت صادره در
محدوده مورد تقاضا بمساحت 25 934/متر مربع کوی امامزاده
4 2658/محمدرضا رضایی 1سهم از 96سهم سهام شدانگ یک
قطعه زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت
صادره در محدوده مورد تقاضا بمساحت 97 341/متر مربع کوی
امامزاده
14 2660/سلما امین پور سرتلی 1سهم از 96سهم سهام شدانگ
یک قطعه زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت
صادره در محدوده مورد تقاضا بمساحت 45 1567/متر مربع کوی
امامزاده
8 2671/مرضیه محرزی 1سهم از 96سهم سهام شدانگ یک
قطعه زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت
صادره در محدوده مورد تقاضا بمساحت 50 4070/متر مربع کوی
امامزاده
14 2681/هدایت منصوری 1سهم از 96سهم سهام شدانگ یک
قطعه زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت
صادره در محدوده مورد تقاضا بمساحت51 1608/متر مربع کوی
امامزاده
49 3386/یاسین پرویز 15سهم از 96سهم سهام شدانگ یک
قطعه زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت
صادره در محدوده مورد تقاضا بمساحت 72 1206/متر مربع کوی
تنگک
4443 3760/امیرحسین قایدی ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی بمساحت  35687مترمربع متخذه از 82 3760/کوی
چغادک
4730 3760/کفایت حمرانی 1سهم از 96سهم سهام شدانگ یک
قطعه زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت
صادره در محدوده مورد تقاضا بمساحت 41 3107/متر مربع کوی
چغادک
 3976سید جالل الدین-سیدکمال الدین-سیدعبدالحسین—
سیدمهدی-سیدابراهیم-معصومهبیگم-زهرابیگم–شهرتهمگی
شمس امامزاده آقایان نسبت به2سهم و خانمها نسبت به یک سهم
از  12سهم از  240سهم و سیدمحمدخلیل شمس امامزاده نسبت
به  12سهم از  240سهم سهام شدانگ یک قطعه زمین واعیانی
های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت صادره در محدوده مورد
تقاضا بمساحت 95 42969/متر مربع کوی امامزاده
 3977سعیدقنبرنژادششدانگیکبابخانهبمساحت6222/مترمربع
متخذه از اصلی کوی تنگک
آگهیموضوعماده 13قانونوماده13آییننامهقانون
تعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
75 1748/سیدمحمد هاشمی 95سهم مشاع از  96سهم سهام
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 82 163/مترمربع متخذه از اصلی
کویریشهر
112031/روح اله دهقانی فرد 95سهم مشاع از  96سهم سهام
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 75 260/مترمربع متخذه از اصلی
کوی رونی
12 2031/مهدی زنده بودی95سهم مشاع از  96سهم سهام
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 50 80/مترمربع متخذه از اصلی
کوی رونی
13 2031/امراله زاهدی کللی 95سهم مشاع از  96سهم سهام
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 74مترمربع متخذه از اصلی کوی
رونی
15 2032/عبداله رستمی 95سهم مشاع از  96سهم سهام
ششدانگ یکبابخانه بمساحت  200مترمربعمتخذه از اصلی کوی
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سرتل
16 2032/اکبر غریبی 95سهم مشاع از  96سهم سهام ششدانگ
یکباب ساختمان بمساحت  200مترمربع متخذه از اصلی کوی
رونی
19 2032/انسیه نیک خواه فرد 95سهم مشاع از  96سهم سهام
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100مترمربع متخذه از اصلی کوی
رونی
20 2032/فاطمه رجب زاده 95سهم مشاع از  96سهم سهام
ششدانگیکبابساختمانبمساحت120مترمربعمتخذهازاصلی
کوی رونی
21 2032/عبدالغنی اصالنی95سهم مشاع از  96سهم سهام
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 99 100/مترمربع متخذه از اصلی
کوی رونی
22 2032/حسین کاظمی 95سهم مشاع از  96سهم سهام
ششدانگ یکبابخانه بمساحت  150مترمربع متخذه از اصلی کوی
رونی
23 2032/اکبر افراشته 95سهم مشاع از  96سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت 100مترمربع متخذه از اصلی کوی رونی
25 2032/صغری طبیب95سهم مشاع از 96سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت7 152/مترمربع متخذه از اصلی کوی رونی
26 2032/منصور رشیدزاده95سهم مشاع از  96سهم سهام
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 11101/مترمربع متخذه از اصلی
کوی رونی
27 2032/فرحنازدهقانی95سهم مشاع از 96سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت 150مترمربع متخذه از اصلی کوی رونی
28 2032/جابریوسفی 95سهم مشاع از  96سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت50 114/مترمربع متخذه از اصلی کوی رونی
29 2032/هادی عوض زاده 95سهم مشاع از  96سهم سهام
ششدانگ یکبابخانه بمساحت  120مترمربع متخذه از اصلی کوی
رونی
28 2032/احمدشعبانی95سهم مشاع از 96سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت 96مترمربع متخذه از اصلی کوی رونی
31 2032/محمدکرمی 95سهم مشاع از  96سهم سهام ششدانگ
یکباب ساختمان بمساحت 6584/مترمربع متخذه از اصلی کوی
رونی
46 2134/احمد بنوان 95سهم مشاع از  96سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت25 152/مترمربع متخذه از اصلی کوی سرتل
 2134/47اکبر عابدی 95سهم مشاع از  96سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت25 152/مترمربع متخذه از اصلی کوی سرتل
7 2136/حسین آب شیرینی 95سهم مشاع از  96سهم سهام
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 15130/مترمربع متخذه از اصلی
کوی سرتل
40 2193/ساحل مظفری 95سهم مشاع از  96سهم سهام
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 43 135/مترمربع متخذه از اصلی
کوی سرتل
16 2221/نساء بیگم سجادی ریشهری 95سهم مشاع از  96سهم
سهام ششدانگ یکبابخانه بمساحت  60مترمربع متخذه از اصلی
کوی سرتل
3 2222/حسین قاسم پور 95سهم مشاع از  96سهم سهام
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 55 71/مترمربع متخذه از اصلی
کوی سرتل
41 2281/حیدر حیدری 5 3/دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت  70مترمربع متخذه از اصلی کوی سرتل
42 2281/فرامرز زهرایی 53/دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت7582/مترمربع متخذه از اصلی کوی سرتل
43 2281/کبرا مویدی 53/دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت7584/مترمربع متخذه از اصلی کوی سرتل
44 2281/حسین جوکار53/دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت  74مترمربع متخذه از اصلی کوی سرتل
32307/محسن کارگر95سهم مشاع از  96سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت20 121/مترمربع متخذه از اصلی کوی سرتل
5 2307/محمد فوالدی 95سهم مشاع از  96سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  120مترمربع متخذه از اصلی کوی سرتل
28 2309/احمدشعبانی95سهم مشاع از 96سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت 96مترمربع متخذه از اصلی کوی سرتل
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29 2309/زهره خلیفه 95سهم مشاع از  96سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  96مترمربع متخذه از اصلی کوی سرتل
30 2309/محمدمرشدی95سهم مشاع از 96سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت 96مترمربع متخذه از اصلی کوی سرتل
31 2309/رحمن مومنی95سهم مشاع از 96سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت 96مترمربع متخذه از اصلی کوی سرتل
25 2656/احمد غریبی95سهم مشاع از  96سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت80 167/مترمربع متخذه از اصلی کوی امامزاده
7 2712/حمیداحمدی سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت  138مترمربع متخذه از اصلی کوی امامزاده
8 2712/یونس احمدی سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت  137مترمربع متخذه از اصلی کوی امامزاده
11 2712/عبدالرضا قربانی سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت 97 261/مترمربع متخذه از اصلی کوی امامزاده
26 2713/شمس اله کامرانی سه دانگ مشاع ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت 112مترمربع متخذه از اصلی کوی امامزاده
68 3398/رامین عطایی 17سهم مشاع از  22سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت 383مترمربع متخذه از اصلی کوی تنگک
9 3401/محمودنصیری 6سهم مشاع از  11سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت40 179/مترمربع متخذه از اصلی کوی تنگک
10 3401/محسن صالحی فرد 6سهم مشاع از  11سهم سهام
ششدانگ یکبابخانه بمساحت  150مترمربع متخذه از اصلی کوی
تنگک
14 3442/محمد زنگویی 6سهم مشاع از 8سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت25300/مترمربع متخذه از اصلی کوی تنگک
2 3976/عبدالحمید نیکنام 216سهم از 240سهم سهام ششدانگ
یکبابخانه بمساحت121مترمربع متخذه از اصلی کوی امامزاده
3 3976/ابوذربصیری 228سهم مشاع از  240سهم سهام
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 80 156/مترمربع متخذه از اصلی
کوی امامزاده
4 3976/ماشااله جمالی 228سهم مشاع از  240سهم سهام
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 5 101/مترمربع متخذه از اصلی
کوی امامزاده
5 3976/سیدمحمدحسن موسوی برازجانی 228سهم مشاع از
 240سهم سهام ششدانگ یکبابخانه بمساحت 20 129/مترمربع
متخذه از اصلی کوی امامزاده
هرکس نسبت به امالک ثبت شده باال اعتراض داردمی تواندطبق
ماده16قانون ثبت ازتاریخ انتشاراولین آگهی نوبتی به مدت90روز
اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان
بوشهرتسلیم ورسید اخذ نماید وچنانچه بین درخواست کننده
با دیگری قبال" نسبت به پالکهای باال دعوی در دادگاه مطرح و
درجریان رسیدگی می باشد که طرف دعوی با درخواست کننده
ثبت است می تواند طبق ماده 17قانون ثبت گواهی مشعر بر طرح
دعوی را از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا مدت 90روز به
اداره ثبت تسلیم نماید.ضمنا" معترض مکلف است طبق 74و86
اصالحی آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضایی محل وقوع
ملک تسلیم دارد واال حق او ساقط خواهد شد .تحدید حدود
امالک فوق برابر ماده 14و 15قانون ثبت بعدا بعمل خواهد آمد
واخواهی به حدود وحقوق ارتفاقی مطابق ماده 20قانون ثبت
پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت به فاصله 30روزمنتشر
می شود.ضمنا" اشخاصی که نسبت به ماهیت امالک موضوع
ماده  13قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر پذیرش ثبت و تنظیم
اظهارنامه وتحدید حدود همزمان ملک مورد درخواست متقاضی
اعتراض دارند ظرف مدت  30روز و واشخاصی که به حدود
وحقوق ارتفاقی معترضند ظرف مدت 30روزاز تاریخ انتشار
آگهی اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم نمایند ورسید اخذ
نمایدو ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت
دادخواست به مراجع قضایی محل وقوع ملک تسلیم دارد واال حق
او ساقط خواهد شد754494.
تاریخ انتشار نوبت اول1:8/1396/
تاریخ انتشار نوبت دوم1:9/1396/
سهرابخواجه
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهياستخدام

بهيكنيرويخانمكارشناسيارشدروانشناسيويكخانم
با مدرك پرستاري و يك نيروي خانم با مدرك كارشناسي
روانشناسيجهتكاردريكموسسهآموزشيتوانبخشي
بصورتتكشيفتدرشهربوشهرنيازمنديم.

آقاي يداله حاجي زادگان با ارائه دو برگ فرم استشهاديه اعالم نموده اند كه يك فقره سندمالكيت
دفترچه اي ششدانگ يك واحد آپارتمان بشماره سريال چاپي  500113پالك  3353/1217واقع
در برازجان بخش سه بوشهر كه در صفحه  6دفتر  258امالك ذيل شماره  48531بنام آقاي
حميدرضا ايزدپناه صادر و تسليم گرديده است سپس نامبرده بموجب سند قطعي شماره11250
مورخ 1390/04/06دفتر اسناد رسمي  39برازجان ششدانگ پالك فوق را به آقاي امراله كالنتري
انتقال قطعي داده است و پس از آن بموجب سند قطعي شماره  143845مورخ1392/11/24
دفتر اسناد رسمي  6برازجان به آقاي يداله حاجي زادگان انتقال قطعي يافته است و اكنون در اثر
جابجايي مفقود گرديده است و نامبرده درخواست صدورالمثني سندمالكيت را نموده لذا مراتب
طبق تبصره يك اصالحي ماده120آئين نامه قانون ثبت اعالم مي شود هر كس نسبت به ملك
مورد آگهي معامله اي نموده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد تا ده روز پس از
انتشار اين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شبانكاره مراجعه و اعتراض خود را ضمن
ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسد و
يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم
خواهد شد.تاريخ انتشار آگهي-96/09/1:شماره/1298:م.الف-
محمد چهابدار/رئيس ثبت اسناد و امالك دشتستان

شماره تماس09902192005-09389457040 :
رونوشتآگهيحصروراثت

آقاي علي مشايخي اصل داراي شناسنامه شماره  1366 – 5450به شرح دادخواست به كالسه  96 – 494از اين
دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين مشايخي اصل به شناسنامه
 1320 – 926در تاريخ  96/8/14اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
.1عبدالرضا مشايخي اصل به شناسنامه 1357/1110صادره دشتي
.2علي مشايخي اصل به شناسنامه  1366 – 5450صادره از دشتي
.3اصغر مشايخي اصل به شناسنامه  1367/3540006257صادره از دشتي (همگي پسران متوفي)
.4راضيه مشايخي اصل به شناسنامه  1363/793صادره از دشتي
.5آمنه مشايخي اصل به شناسنامه  1354/1076صادره از دشتي
.6زهرا مشايخي اصل به شناسنامه  1372/3540100229صادره از دشتي
.7طاهره مشايخي اصل به شناسنامه  1361/12521صادره از دشتي رديف چهارم الي هفتم همگي دختران متوفي
.8سكينه ناصري فرزند سلمان به شناسنامه  1332/825صادره از دشتي همسر دائمي متوفي و ال غير...
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد.
رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف خورموج/علوي-شماره/410:م.الف

آگهيتحديدحدوداختصاصي

نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي
به مساحت  105531/43متر مربع پالك  210فرعي از پالك
 4090اصلي واقع در بخش سه بوشهر -برازجان اراضي
ابوالفيروز مورد درخواست آقاي حميد ميرشكاري كه از
طرف آقاي علي دانش پور به ايشان واگذار گرديده است.
نامبرده در اجراي موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي تقاضاي ثبت نموده
است .و حسب تقاضاي نامبرده كه در اجراي ماده 13آئين
نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي درخواست انتشار اگهي تحديد حدود
اختصاصي نموده است در روز  1396/09/27در محل شروع
بعمل خواهد آمد اينك بوسيله اين آگهي از متقاضي و كليه
صاحبان امالك مجاور طبق ماده 14قانون ثبت دعوت ميشود
كه در وقت مقرر در محل حضور بهم رسانند واخواهي
مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي طبق ماده20
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا30روز
پذيرفته خواهد شد .ضمنا معترض مكلف است طبق تبصره
 2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضين ثبتي
مصوب 1373/2/25و ماده  86آئين نامه اجرايي ظرف مدت
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به
مرجع قضايي محل تسليم دارد.تاريخ انتشار-1396/9/1:
شماره/1259:م.الف-
محمد چهابدار/رئيس واحد ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك
برازجان

آگهيتحديدحدوداختصاصي

نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين
مزروعي به انضمام يك حلقه چاه آب به مساحت 32993
متر مربع پالك  692فرعي از پالك  3544اصلي واقع در
بخش سه بوشهر -برازجان اراضي سركره مورد درخواست
آقاي عبدالرضا غالمي كه از طرف آقاي كرم اسلوب به ايشان
واگذار گرديده است .نامبرده در اجراي موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
تقاضاي ثبت نموده است .و حسب تقاضاي نامبرده كه
در اجراي ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي درخواست
انتشار اگهي تحديد حدود اختصاصي نموده است در روز
 1396/09/29در محل شروع بعمل خواهد آمد اينك بوسيله
اين آگهي از متقاضي و كليه صاحبان امالك مجاور طبق
ماده 14قانون ثبت دعوت ميشود كه در وقت مقرر در محل
حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و
حقوق ارتفاقي طبق ماده 20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت
مجلستحديديتا30روزپذيرفتهخواهدشد.ضمنامعترض
مكلف است طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعيين تكليف
پرونده هاي معترضين ثبتي مصوب 1373/2/25و ماده 86
آئين نامه اجرايي ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض
به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضايي محل تسليم دارد.
تاريخانتشار-1396/9/1:شماره/1219:م.الف-
محمد چهابدار/رئيس واحد ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك
برازجان

آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده13
آئيننامهقانونتعيينتكليفوضعيتثبتي
اراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
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برابر ماده 11قانون ثبت وماده59آیین نامه قانون ثبت اسناد وامالک
اسامی اشخاصی که امالک آن درسه ماهه دوم سال 1396قبول
ثبت شده وامالک موضوع ماده  13قانون و ماده 13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر
پذیرش ثبت وتنظیم اظهارنامه وتحدید حدود همزمان ملک و به
شرح ذیل وبه ترتیب شماره پالک آگهی می گردد.
امالک واقع دربخش دو بوشهر
 1915بی بی کوچک مصلح –مجتبی قربانی ششدانگ یک قطعه
زمین متصرفی نیروی دریایی سپاه بمساحت 55 13959/مترمربع
کویریشهر
 2014فرحناز نجدیان 1سهم از 96سهم سهام شدانگ یک قطعه
زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت صادره
در محدوده مورد تقاضا بمساحت 50 673/متر مربع کوی رونی
 2031بهروز سلحشور 1سهم از 96سهم سهام شدانگ یک قطعه
زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت صادره در
محدوده مورد تقاضا بمساحت 98 9084/متر مربع کوی رونی
 2032حسین دهقانی فرد 1سهم از 96سهم سهام شدانگ یک
قطعه زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت
صادره در محدوده مورد تقاضا بمساحت 65 15072/متر مربع
کوی رونی
44 2134/امید غریبی 1سهم از 96سهم سهام شدانگ یک قطعه
زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت صادره در
محدوده مورد تقاضا بمساحت 30 2512/متر مربع کوی سرتل
6 2136/حسین آب شیرینی 1سهم از 96سهم سهام شدانگ یک
قطعه زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت
صادره در محدوده مورد تقاضا بمساحت  1785متر مربع کوی
سرتل
 2156سیدعلی ریشهری زاده ششدانگ یک قطعه زمین متصرفی
نیروی دریایی سپاه بمساحت 33 4136/مترمربع کوی سرتل
1 2156/سیدعلی ریشهری زاده ششدانگ یک قطعه زمین
متصرفی نیروی دریایی سپاه بمساحت 81 3820/مترمربع کوی
سرتل
39 2193/ساحل مظفری 1سهم از 96سهم سهام شدانگ یک
قطعه زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت
صادره در محدوده مورد تقاضا بمساحت 10 1349/متر مربع کوی
سرتل
41 2193/عبدالمجید جمشیدی 1سهم از 96سهم سهام شدانگ
یک قطعه زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت
صادره در محدوده مورد تقاضا بمساحت  1753متر مربع کوی
سرتل
14 2221/محمد زین الدین ریشهری 1سهم از 96سهم سهام
شدانگ یک قطعه زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد
مالکیت صادره در محدوده مورد تقاضا بمساحت 56 2539/متر
مربع کوی سرتل
 2222حسین قاسم پور 1سهم از 96سهم سهام شدانگ یک قطعه
زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت صادره در
محدوده مورد تقاضا بمساحت 10 1894/متر مربع کوی سرتل
2 2307/حمزه دانایی فر53/سهم از 96سهم سهام شدانگ یک
قطعه زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت
صادره در محدوده مورد تقاضا بمساحت  3261متر مربع کوی
سرتل
1 2309/جمشید فرمنش 1سهم از 96سهم سهام شدانگ یک
قطعه زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت
صادره در محدوده مورد تقاضا بمساحت  10515متر مربع کوی
سرتل
31 2494/بهادرشجاعی1سهم از 96سهم سهام شدانگ یک قطعه
زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت صادره در
محدوده مورد تقاضا بمساحت 5 6614/متر مربع کوی امامزاده
37 2634/مرضیه محرزی 1سهم از 96سهم سهام شدانگ یک
قطعه زمین واعیانی های احداثی در آن به استثنا اسناد مالکیت
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برابر رأي شماره 139660324006000323هيأت اول/
دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك كنگان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي
آقاي حسن محمدپور فرزند محمد به شماره شناسنامه16
صادره از ...در يك باب خانه /به مساحت 212/80متر
مربع پالك فرعي از اصلي مفروز و مجزي شده از پالك
 443فرعي از  3اصلي واقع در كنگان خريداري از مالك
رسمي خانم فاطمه نصوري محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك
ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع
قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول96/9/1 :
تاريخ انتشار نوبت دوم-96/9/28:شماره /517:م الف-
عيسي رضايي-رئيس ثبت اسناد و امالك كنگان

آگهيابالغوقترسيدگي

خواهان عبدالرحمن مشايخ دادخواستي به طرفيت خوانده فريد نوري
فرزند غالمرضا به خواسته مطالبه وجه به مبلغ(9000000نه ميليون
تومان) تاخير تاديه و هزينه دادرسي و غيره به شرح متن دادخواست و به
كالسه 96/466ثبت گرديده است كه وقت رسيدگي آن ساعت 16:00
مورخ 96/10/20بعد از ظهر تعيين شده است به علت مجهول المكان
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك
نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده سپس
از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر
جهت رسيدگي حاضر گردد.
شماره /164:م الف-
مدير دفتر شوراي حل اختالف دير/مسعودي رييس
شعبه اول

