آگهی

سال سیزدهم شماره  1049سه شنبه  15آبان ماه 1397

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره هاي ذيل هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شبانكاره
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان ذيل 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 اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه 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 .1.رأي شماره 139460324008002915
تصرفات مالكانه آقاي رضا رستمي فرزند بهروز بشماره شناسنامه  112صادره از دشتستان به شماره ملي  3520856212در سه دانگ مشاع از
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت  37919/50مترمربع پالك  219فرعي از  7356اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  7356/52اصلي
واقع در بخش سه شبانكاره قريه خيارزار خريداري از مالك رسمي حسين رستمي و شركاء گرديده است 2.رأي شماره 139460324008002913
تصرفات مالكانه آقاي اميرحسين رستمي فرزند بهروز بشماره شناسنامه  269صادره از دشتستان به شماره ملي  6109924814در سه دانگ مشاع
از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت  37919/50مترمربع پالك  219فرعي از  7356اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 7356/52
اصلي واقع در بخش سه شبانكاره قريه خيارزار خريداري از مالك رسمي حسين رستمي و شركاء گرديده است.شماره/931:م.الف -تاريخ انتشار
اميرعباس ترجمان/رئيس واحد ثبتي شبانكاره
نوبت اول- 1397/08/15 :تاريخ انتشار نوبت دوم– 1397/08/30 :
آگهي فقدان سند مالكيت ششدانگ پالك  410و  415و  416واقع در بخش يك بوشهر
آقاي رضا طاوس خواه بموجب وكالتنامه شماره 1397/08/06-54995دفتر 20بوشهر وكيل از طرف وفاء كمال زاده مالك با تسليم استشهاد محلي
مدعي است كه يك جلد سند مالكيت شش دانگ واقع در بخش يك بوشهر كه در صفحه  13دفتر  28به شماره ذيل  2974بنام عبدالزهرا وطن
دوست صادر و تسليم گرديده و بي الواسطه برابر سند  1384/08/26 -109864دفتر  3بوشهر به نامبرده انتقال قطعي يافته و طبق سند -111861
 1384/12/28دفتر  3بوشهر نزد بانك صادرات در رهن است و بعلت جابجايي مفقود شده است و درخواست صدورالمثني سند مالكيت را نموده
لذا مراتب طبق اصالح تبصره يك اصالحي ماده 120آئيننامه قانون ثبت اعالم ميشود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي نموده و يا
مدعي وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد تا ده روز پس از انتشار اين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر 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-97/08/15 :شماره/ 1221:م الف-
سهراب خواجه-رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان بوشهر
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1397/07/10- 139760324003004هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي بهروز گودرزي فرزند بهمن به شماره شناسنامه  2360224492صادره از
كازرون به شماره ملي  2360224492در ششدانگ يكباب خانه به مساحت  117/62مترمربع پالك  15فرعي از  2723اصلي مفروز و مجزي
شده از پالك 2722و  2723اصلي واقع در بخش دو بوشهر خريداري از مالك رسمي سيد صادق شمس 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 939611 /.تاريخ انتشار نوبت اول-1397/8/15 :تاريخ انتشار نوبت دوم-1397/8/30 :
سهراب خواجه/رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر -شماره/1219:م .الف
آگهي فقدان سند مالكيت ششدانگ پالك  523/36واقع در بخش دو بوشهر
خانم مهرنوش سليماني با تسليم استشهاد محلي مدعي است كه يك جلد سند مالكيت شش دانگ واقع در بخش دو بوشهر كه در صفحه 380دفتر
 642به شماره ذيل  79778بنام نامبرده صادر و تسليم گرديده و طبق سند  1394/05/31 -42390دفتر  20بوشهر نزد بانك رفاه كارگران در رهن
است و بعلت جابجايي مفقود شده است و درخواست صدورالمثني سند مالكيت را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره يك اصالحي ماده120
آئيننامه قانون ثبت اعالم ميشود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي نموده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد تا ده روز
پس از انتشار اين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 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
سهراب خواجه-رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان بوشهر
خواهد شد.تاريخ انتشار-97/08/15 :شماره/ 1222:م الف-
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1397/07/3- 13976032400902894هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم سميه رشيدي فرزند علي به شماره شناسنامه  3261صادره از برازجان به
شماره ملي  3521191680در ششدانگ يكباب خانه به مساحت  195/75مترمربع پالك  66فرعي از  2668اصلي مفروز و مجزي شده از پالك
 2668اصلي واقع در بخش دو بوشهر خريداري از مالك رسمي اسماعيل فرزانه 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 939415 /.تاريخ انتشار نوبت اول-1397/8/15 :تاريخ انتشار نوبت دوم-1397/8/30 :
سهراب خواجه/رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر -شماره/1228:م .الف
آگهي ابالغ اخطاريه ماده 101به مسعود محمودي كالسه9200187
بدينوسيله به آقاي مسعود محمودي فرزند مصيب به شماره شناسنامه 73و ملي
 1950765369صادره از ماهشهر با توجه به عدم شناسايي شما در آدرس متن
سند:بوشهر-خيابانبعثتسهراههاللي-منزلشخصيبدينوسيلهمراتببهشما
ابالغميگرددكهدرخصوصپروندهاجراييكالسه 9200187لهبانكمليوعليه
شركت پارس آفرين و شما ،به موجب گزارش مورخ  1394/02/19كارشناس
رسمي دادگستري موضوع سند رهني  10347مورخه  ،1389/06/16پالك ثبتي
فرعي 13:از پالك اصلي  3780در بخش 2:ناحيه ندارد واقع در بوشهر متعلق
به مسعود محمودي به مبلغ  16/710/000/000ريال ارزيابي گرديده.لذا چنانچه
به مبلغ ارزيابي پالك مذكور معترض مي باشيد ،اعتراض كتبي خود را ظرف
مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه (آگهي) به ضميمه فيش بانكي دستمزد
كارشناس تجديدنظر به مبلغ  15/000/000ريال به حساب 0106807717009
بانك ملي بنام كانون كارشناسان واريز و به دفتر اين اجرا تسليم نماييد .ضمن ًا به
اعتراضيكهخارجازموعديافاقدفيشبانكيدستمزدكارشناستجديدنظرباشد
ترتيب اثر داده نخواهد شد.شماره /1243:م الف-
مسئولواحداجراياسنادرسميبوشهر
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760324002000742مورخه  1397/06/10هيأت
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي
خانم سكينه عبداله زاده فرزند خداكرم به شناسنامه شماره  1009و كدملي
 5329632781صادره از دشتستان در ششدانگ يك بابخانه به مساحت 200
متر مربع پالك  2030اصلي واقع در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان
شهربرازجان با كاربري مسكوني خريداري شده از آقاي حسنقلي پاپري مع
الواسطه 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 اولين انتشار
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ
رسيد ظرف مدت يكماه 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 .صدور
سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانوني (دادگاه) نيست.
شماره/833:م.الف -
تاريخ انتشار نوبت اول- 1397/07/30 :تاريخ انتشار نوبت دوم1397/08/15 :
محمد چهابدار/رئيس واحد ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك برازجان
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760324002000744مورخه  1397/06/11هيأت
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي
آقاي احمد قائمي فرد فرزند غالمحسين به شناسنامه شماره  9777و كدملي
 3520095955صادره از دشتستان در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي
به مساحت  34040/56متر مربع پالك 1فرعي از  3761اصلي واقع در
بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي بنداروز خريداري شده از آقاي
اسماعيل نيك بين 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 اولين
انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از
اخذ رسيد ظرف مدت يكماه 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 .صدور
سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانوني (دادگاه) نيست.
شماره/801:م.الف -
تاريخ انتشار نوبت اول- 1397/07/30 :تاريخ انتشار نوبت دوم1397/08/15 :
محمد چهابدار/رئيس واحد ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك برازجان
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آگهيفراخوانواگذاريمراكزفرهنگيوهنري
نوبت دوم

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان بوشهر در نظر دارد به استناد آئين نامه اجرايي ماده  5قانون
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )2نسبت به واگذاري
تعداد 21عدد مركز فرهنگي و هنري و سينمايي خود در سطح استان به صورت اجاره و مديريت به اشخاص حقيقي و غير دولتي
داراي صالحيت فني و اخالقي الزم و داراي مجوز فعاليت از مراجع قانوني اقدام نمايد.
 واگذاري مراكز اجاره بهاي تعيين شده توسط كارشناسان رسمي دادگستري و پرداخت كليه هزينه هاي آب ،برق ،گاز و كارگر
و ساير هزينه هاي مصرفي آن ها خواهد بود.
 متقاضيان مي توانند از تاريخ  97/08/16ساعت  8تا تاريخ  97/08/24ساعت  12براي براي دريافت اسناد و اطالعات بيشتر به
سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به نشاني www.stadiran.ir :مراجعه و پس از بازديد از محل هاي مذكور در ساعات
اداري ،پيشنهاد خود را حداكثر تا تاريخ  97/09/06ساعت  18و بازگشايي روز چهارشنبه  97/09/07ساعت  8صبح.
 اولويت با انجمن ها ،آزمايشگاه هاي آزاد هنري و سينمايي ،علمي و مؤسسه هاي فرهنگي و هنري خواهد بود.
 نشاني اداره كل :بوشهر – ميدان قدس – اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان بوشهر
 نشاني اينترنتي www.ershadboushehr.ir :
 ضمانت نامه شركت در مزايده براي مجتمع فرهنگي و هنري نهم دي ماه بوشهر و شهيد آويني  15/000/000ريال و بقيه
اماكن  3/000/000ريال مي باشد.
 برنده مزايده ملزم است در مرحله ي عقد قرارداد اجاره ،سه برابر مبلغ پيشنهادي ساالنه براي هر مورد را به صورت ضمانت
نامه بانكي به عنوان تضمين حسن اجراي قرارداد به اداره كل تسليم نمايد.
 الزم است متقاضي براي هر مكان مدارك بصورت جداگانه تكميل شود.
 -1مجتمع فرهنگي  -سينمايي شهيد آويني بوشهر – اجاره
 -2مجتمع فرهنگي و هنري نهم دي ماه بوشهر – مديريت
 -3سالن نمايش هنر گناوه – اجاره
 -4سالن نمايش فرهنگ دير – اجاره
 -5سالن نمايش فرهنگ برازجان – اجاره
 -6مجتمع فرهنگي و هنري شهيد شهرياري خورموج – اجاره
 -7مجتمع فرهنگي و هنري اهرم – اجاره
 -8مجتمع فرهنگي و هنري نفت دير – اجاره
 -9مجتمع فرهنگي و هنري كنگان – اجاره
 -10مجتمع فرهنگي و هنري شهيد شاهيني – اجاره
 -11مجتمع فرهنگي و هنري شهيد خاتمي جم _ اجاره

آگهي فقدان مدرك تحصيلي

 -12مجتمع فرهنگي و هنري خليج فارس گناوه – اجاره
-13مجتمعفرهنگيوهنريپيامبراعظمديلمونگارخانه–اجاره
 -14فرهنگ سراي ارشاد برازجان – اجاره
 -15پالتو شهر جم – اجاره
 -16مجتمع فرهنگي و هنري جزيره خارگ – اجاره
 -17فرهنگ سراي بعثت كاكي -مديريت
 -18مجتمع فرهنگي و هنري آبپخش  -مديريت
 -19مجتمع فرهنگي و هنري دلوار – اجاره
 -20ساختمان فرهنگ سراي برازجان (ساختمان فرسوده)
 -21ساختمان فرهنگ سراي گناوه (ساختمان فرسوده)

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب خانم فرنوش
ساالري فرزند اسماعيل به شماره شناسنامه
 3490205111صادره از بوشهر در مقطع كارداني
پيوسته رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي
آزاد اسالمي سماء با شماره 179314602256
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد.از يابنده
تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد
اسالمي واحد سماء بوشهر به نشاني بوشهر-خيابان
فرودگاه ،كوچه حاج نجف ارسال نمايد.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760324002000775مورخه  1397/06/18هيأت اول موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي اكبر زليخايي فرزند محمد نبي به شناسنامه شماره
 149و كدملي  3520740990صادره از برازجان در ششدانگ يك باب انباري با كاربري
مسكوني به مساحت  183/22متر مربع پالك  3311اصلي واقع در بخش سه حوزه ثبت ملك
برازجان حومه برازجان خريداري شده از آقايان حسين كمالي مقدم و ساير شركاء 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
اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف
مدت يكماه 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 .صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانوني (دادگاه) نيست.
شماره/823:م.الف -تاريخ انتشار نوبت اول1397/07/30 :
تاريخ انتشار نوبت دوم- 1397/08/15 :
محمد چهابدار/رئيس واحد ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك برازجان

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139460324001006014مورخ 1394/12/25هيأت موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي
آقاي عبداهلل عبدالهي فرزند حسن صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ يك قطعه
زمين كشاورزي به مساحت  201842/23متر مربع در قسمتي از پالك  887واقع در
گوابين گناوه 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 اول- 97/7/30:تاريخ انتشار نوبت دوم-97/8/15:
شماره /567:م الف-
مجيد اميري-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1397/7/1- 139760324009002877هيأت موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي بوشهر تصرفات
مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم مرضيه حكمت آرا فرزند اسمعيل به شماره شناسنامه 761
صادره از بوشهر به شماره ملي  3501001568در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 121/90
مترمربع پالك  34فرعي از  2494اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 2494/38اصلي واقع در
بخش دو بوشهر خريداري از مالك رسمي مدينه موسوي امام زاده فرزند سيدعبداهلل 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 شد933858 /.
تاريخ انتشار نوبت اول-1397/7/30 :تاريخ انتشار نوبت دوم-1397/08/15 :
سهراب خواجه/رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر
شماره/1153:م .الف

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
.1برابر رأي شماره  139760324002000782مورخه  1397/06/24هيأت اول موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي حسين خواجه فرزند احمد به
شناسنامه شماره  196و كدملي  5329742110صادره از سعدآباد در ششدانگ يك قطعه
زمين مزروعي به مساحت  90580متر مربع پالك  2843اصلي واقع در بخش سه حوزه
ثبت ملك برازجان روستاي سياه منصور سفلي خريداري شده از آقاي احمد خواجه ئي
محرز گرديده است.
.2برابر رأي شماره  139760324002000783مورخه  1397/06/24هيأت اول موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي حسين خواجه فرزند احمد به
شناسنامه شماره  196و كدملي  5329742110صادره از سعدآباد در ششدانگ يك قطعه
زمين مزروعي به مساحت  144946/37متر مربع پالك  2843اصلي واقع در بخش سه
حوزه ثبت ملك برازجان روستاي سياه منصور سفلي خريداري شده از آقاي احمد خواجه
ئي محرز گرديده است.

.3برابر رأي شماره  139760324002000784مورخه  1397/06/24هيأت اول موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي احمد خواجه ئي فرزند شهباز به
شناسنامه شماره  29و كدملي  5329740381صادره از سعدآباد در ششدانگ يك قطعه
زمين مزروعي به مساحت  207717/15متر مربع پالك  2843اصلي واقع در بخش سه
حوزه ثبت ملك برازجان روستاي سياه منصور سفلي خريداري شده از آقاي قلي افراخته
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
اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد
ظرف مدت يكماه 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 .صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح
قانوني (دادگاه) نيست .شماره/844:م.الف -
تاريخ انتشار نوبت اول- 1397/07/30 :تاريخ انتشار نوبت دوم1397/08/15 :
محمد چهابدار/رئيس واحد ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك برازجان

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1397/6/31- 139760324009002870هيأت
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي بوشهر تصرفات مالكانه و
بالمعارض متقاضي آقاي مهدي نقدي پور فرزند محمد به شماره
شناسنامه  217صادره از كوهرنگ به شماره ملي 5559151831
در ششدانگ يكباب خانه به مساحت  580مترمربع پالك 981
فرعي از  3776اصلي مفروز و مجزي شده از پالك3776/576
اصلي واقع در بخش دو بوشهر خريداري از مالك رسمي صديقه
هاشمي 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 شد931261 /.
تاريخ انتشار نوبت اول-1397/7/30 :
تاريخ انتشار نوبت دوم-1397/08/15 :
سهراب خواجه/رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان
بوشهر -شماره/1127:م .الف

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون
تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي
برابر رأي شماره  139760324002000603مورخه
 1397/05/09هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي
اكبر توكلي فرزند عبدالرضا به شناسنامه شماره  2و كدملي
 3521064867صادره از تنگ ارم در ششدانگ يك قطعه
زمين مزروعي به مساحت  80000متر مربع پالك  7402اصلي
واقع در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي تنگ ارم
خريداري شده از آقاي عبدالرضا توكلي 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 اولين
انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه 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 .صدور سند مالكيت
مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانوني (دادگاه) نيست.
شماره/780:م.الف -تاريخ انتشار نوبت اول- 1397/07/30 :
تاريخ انتشار نوبت دوم- 1397/08/15 :
محمد چهابدار/رئيس واحد ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك
برازجان

