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بوهشر مقصد گردشگران فرهنیگ

دومین فستیوال موسیقی کوچه در کافه حاج رئیس در شهر بوشهر در حال برگزاری است.

پیام عسلویه؛ اولین فستیوال موسیقی مقامی و نواحی ایران
به ابتکار هنرمندان بوشهری با عنوان « کوچه موسیقی» در
مجموعه فرهنگی کافه حاج رئیس شهر بوشهر در سال
گذشته برگزار شد .برگزار کنندگان این رویداد با حضور
جمعی از هنرمندان بنام بوشهری ،این فستیوال را در بمبئی
هندوستان با عنوان «کوچه فرهنگ» برگزار کردند .در
هندوستان نیز از برنامههای متنوع آئینی و موسیقی بوشهر
استقبال بینظیری شد .با توجه به استقبال خوب مردم از
این رویداد در سال گذشته برگزارکنندگان برآن شدند،
امسال نیز این فستیوال را با برنامهریزی بهتری برگزار کنند.
فستیوال موسیقی کوچه با تمرکز بر اجرای موسیقی مقامی
و آواها و نواهای فولکلور از نواحی مختلف کشور ،بستر
آشنایی هنرمندان فعال در زمنیه موسیقی نواحی کشور
و مخاطبان را فراهم آورده است .برگزار کنندگان این
رویداد با توجه به محدودیت گنجایش مکانی،امسال برای
اینکه مخاطبان بیشتری از اجراها بهرهمند شوند از تمرکز
اجرای گروهها صرفا در کافه حاج رئیس پرهیز کردهاند
و به گونهای برنامه ریزی کردهاند تا کافه و قهوهخانههای
دیگری نیز در این برنامه مشارکت داشته باشند.
تا قبل از بروز و ظهور رسانههای فراگیری مثل رادیو و
تلویزیون و روزنامههای پرتیراژ و سینما مردم از طریق
جمع شدن در قهوهخانهها از اخبار روز مطلع میشدند.
در قهوه خانهها غیر از نقل اخبار و دهان به دهان شدن
رویدادهای اجتماعی موسیقی و نقالی وگونههای دیگر
هنرهای اجرایی مثل هنرهای لوتیها و هنرمندان دوره گرد
به معرض تماشا گذاشته میشد و حضور در قهوهخانه به
نوعی مشارکت در فعالیتی جذاب و سرگرم کننده بود .در
قدیم و در نبود رسانههای نوظهور حتی مساجد،حمامهای
عمومی،قبرستانها،مدارس و گرمخانهها و در کل هر
جایی که محل اجتماع مردم بود کارکرد رسانهای داشت
و تصمیمات اجتماعی و اخبار و رویدادهای جامعه دهان
به دهان میگشت و در جامعه نشر پیدا میکرد .در تمام
این اماکن موسیقی حضور داشت و نوازندگانی مردمی به
اجرای موسیقی میپرداختهاند.

اجرای انواع موسیقی به شکل کنسرت،موسیقی محفلی،
تک نوازی یا گروهنوازی با سبک و شیوه بخصوص
فرهنگهای مختلف در کوچه فستیوال عالوه بر ایجاد
نشاط اجتماعی و افزایش امید به زندگی در مردم به عنوان
سرمایههای مهم جامعه به گردش اقتصادی و برخورد
فرهنگها و ارتباطات سازنده میان افراد منجر خواهد شد.
امروز شهر بوشهر به واسطه جاذبههای طبیعی و فرهنگی
و همچنین با وجود اجرای آئینهای مختلف از سور
تا سوگ با فرم ویژه و منحصربفرد جنوبیاش مقصد
گردشگران داخلی و خارجی شده است .و این اتفاق با
ارزشی است که هم مردم بوشهر و هم مسئولین مدیریت
حوزه شهری باید فرصت را غنیمت شمرده و با تقویت
امکانات و بهبود فضای استقبال و پذیرایی و نحوه صحیح
برخورد با گردشگران در مقصد ،آمار سفر به بوشهر را
افزایش دهند .بهترین نوع تبلیغ در حوزه گردشگری تبلیغ
دهان به دهان توسط کسانی است که تجربه شگفتانگیز
و لذت بخشی در مقصد گردشگری داشتهاند.
احسان عبدی پور در نشست خبری دومین فستیوال
موسیقی نواحی کوچه در عصر دوشنبه در جمع
خبرنگاران بوشهر بوشهر با اشاره به استقبال خوب از
اجرای این برنامه اظهار داشت :تمام بلیطهای برنامهها
مدت زمان کوتاهی که سایت فروش باز شد ،فروخته شد.
کارگردان فیلم»پاپ» که یکی از برگزار کنندگان این
فستیوال است با اشاره به اینکه فستیوال موسیقی کوچه
مغایر با کار تجاری است ،خاطرنشان کرد :فستیوال
موسیقی کوچه نه به دنبال کسب درآمد است و نه در
این دوسال از نهاد یا سازمانی کمک دریافت کرده است.
عبدیپور با اشاره به استقبال گسترده از این فستیوال
توسط مردم نقاط مختلف کشور ،تصریح کرد :در پنج
سال گذشته بوشهر به برند مهم برای گردشگران تبدیل
شده است و جوانان بوشهری در هر کجای ایران که باشند
با افتخار میگویند اهل بوشهر هستند.
وی خاطرنشان کرد :طی سالهای اخیر اتفاقات خیلی
خوبی در حوزه موسیقی استان بوشهر صورت گرفته

دادخواست مربوط به آقای عباس سهاله فرزند  ...به طرفیت آقای رضا امامی با شماره پرونده
 97/420به دلیل مجهول المكان بودن آدرس خوانده وقت رسیدگی در یك نوبت به مدت
 1ماه از تاریخ  98/1/24انتشار آگهی در یكی از روزنامه های كثیراالنتشار در یك نوبت به
چاپ رسد.
شماره /696م الف-الوندی/رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف كنگان
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139760324001003120مورخ13/10/30
 97هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملك بندرگناوه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی
خانم اشرف شریف فرزند خلیل صادره از گناوه را نسبت به
شش دانگ یك باب مغازه به مساحت  17/13متر مربع در
قسمتی از پالك  1207/1واقع در گناوه محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور
سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یك
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول- 97/12/7:تاریخ انتشار نوبت
دوم-97/12/22:شماره /837:م الف-
مجید امیری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه تعیین تكلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  1397/11/24- 139760324009004708هیأت
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالكانه و
بالمعارض متقاضی آقای محمود حقیری فرزند بارانی به شماره
شناسنامه  3صادره از دشتستان به شماره ملی  3521051439در
ششدانگ یكباب خانه به مساحت  185/2مترمربع پالك  31فرعی
از  3976اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 3976اصلی واقع
در بخش دو بوشهر خریداری از مالك رسمی سیدمحمدخلیل
شمس محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یك ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد/.
 994191تاریخ انتشار نوبت اول-1397/12/7 :تاریخ انتشار نوبت
دوم-1397/12/22 :
سهراب خواجه/رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان
بوشهر -شماره/1915:م .الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینكه تحدید حدود ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی
آبی به مساحت  8702/06متر مربع پالك  959فرعی از 7385
اصلی واقع در بخش سه بوشهر -برازجان  -اراضی طلحه
مورد درخواست آقای محمدزمان میرزائی از طرف آقای علی
یار میرزائی به ایشان واگذار گردیده است .نامبرده در اجرای
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی تقاضای ثبت نموده است .و حسب تقاضای
نامبرده كه در اجرای ماده 13آئین نامه قانون تعیین تكلیف اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی درخواست انتشار اگهی تحدید
حدود نموده است در روز  1398/01/31در محل شروع بعمل
خواهد آمد .اینك بوسیله این آگهی از متقاضی و كلیه صاحبان
امالك مجاور طبق ماده 14قانون ثبت دعوت میشود كه در وقت
مقرر در محل حضور بهم رسانند واخواهی مجاورین نسبت به
حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم
صورت مجلس تحدیدی تا30روز پذیرفته خواهد شد .ضمنا
معترض مكلف است طبق تبصره  20ماده واحده قانون تعیین
تكلیف پرونده های معترضین ثبتی مصوب 1373/2/25و ماده
 86آئین نامه اجرایی ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض
به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی محل تسلیم دارد.
تاریخ انتشار-1397/12/22:شماره/1559:م.الف-
محمد چهابدار/رئیس واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك
برازجان
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139760324001003032مورخ13/10/24
 97هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی
خانم اشرف شریف فرزند خلیل صادره از گناوه را نسبت به
شش دانگ یك باب ساختمان به مساحت  137/08متر مربع در
قسمتی از پالك  915/176واقع در عبدامام گناوه محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور
سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.تاریخ
انتشار نوبت اول- 97/12/7:تاریخ انتشار نوبت دوم-97/12/22:
شماره /839:م الف-
مجید امیری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

است و موسیقی بوشهر در کشور به عنوان یک رویداد
مهم فرهنگی ارائه شده است.
داریوش غریبزاده هنرمند فیلمساز بوشهر یکی دیگر از
مجریان این طرح است .وی در نشست خبری با اشاره
به اینکه فستیوال کوچه محلی برای آشنایی بیشتر ایرانیان
با یکدیگر است بیان کرد :فستیوال کوچه بستر مناسبی
بوجود آورده تا سایر هنرها مثل فیلم و ادبیات و هنرهای
تجسمی به مخاطان عرضه شود.
وی همکاری هنرمندان شهر بوشهر در برگزاری این
فستیوال بدون دریافت دستمزد را ارزشمند خواند و گفت:
همه ما افتخار میکنیم که برای ارائه فرهنگ و هنر این
سامان تالش میکنیم.
کارگردان فیلم»بومرنگ» با تقدیر از حضور هنرمندان بنام
بوشهر در این فستیوال گفت :شریفیان را قبل از اینکه
موزیسین بدانم یک پژوهشگر خوب در زمینه موسیقی
نواحی میدانم.
شاهین بهرامنژاد دیگر هنرمند بوشهری نیز در این نشست

بوشهر برگزار کردیم و اکنون شاهد دومین دوره هستیم.
وی با اشاره به تالش برای آشنا کردن نسل جوان با
موسیقی نواحی در فستیوال کوچه گفت :فستیوال نخست
با استقبال بسیار خوبی روبرو شد و فستیوال دوم را
علیرغم مشکالت متعدد برگزار کردیم.
دومین فستیوال موسیقی کوچه از تاریخ  ۲۰الی  ۲۶اسفند
ماه در کافه حاج رئیس در شهر بوشهر و در دو ساعت ۱۹
و  ۲۱و  ۳۰دقیقه برگزار میشود.
در این فستیوال موسیقی محفلی عرب ،گروه خوزستان
(کماکان) ،موسیقی افغانستانی ،موسیقی آذربایجان (استاد
اسدالهی) ،موسیقی خراسان شمالی (گروه نغمهستان)،
موسیقی لرستان (گروه سورنا) ،موسیقی هرمزگان (گروه
داماهی) و موسیقی اختتامیه (شگفتانه) برگزار میشود.
برگزاری ورکشاپ تئوری موسیقی در سه مرحله ،اجرای
برنامههای بداهه نوازی شامل شب هرات ،شبک جنگ،
شب اصفهان ،شب موسیقی خیابانی ،شب شیراز ،شب
بردستان ،شب هرمز ،شب عرب ،شب بوشهری ،بداهه

ضمن اشاره به اینکه فستیوال کوچه پاسداشت و تجلیل
از هنرمندان نواحی مختلف ایران است که در گمنامی و
در کمال صداقت موسیقی فولکلور و مقامی و آئینهای
موسیقیایی این سرزمین را زنده نگهداشتهاند و به جوانان
معرفی میکنند،اظهار داشت :تالش شده تا از ظرفیتهای
هنری بوشهر خصوص ًا هنر موسیقی استفاده کنیم که مردم
را شاد کنیم و یک برنامه مستقل و غیردولتی را برگزار
کردیم و اولین فستیوال را مربوط به موسیقی نواحی

نوازی ،ورکشاپ نیمهخوانی و شب ریتم از دیگر برنامهها
است.
از دیگر برنامههای میتوان به موسیقی حنابندان ،موسیقی
بندری و موسیقی بوشهر ،خیام خوانی اشاره کرد که این
برنامهها در حاشیه مراسم موسیقی برگزار میشود و
رایگان است.
در این فستیوال از کتاب پژوهشی موسیقی شیبکوه اثر
محسن شریفان نیز رونمایی میشود.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139760324001003027مورخ 1397/10/23هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی خانم اشرف شریف فرزند خلیل صادره از گناوه را نسبت به شش
دانگ یك باب مغازه به مساحت  28/95متر مربع در قسمتی از پالك  915/400واقع در عبدامام گناوه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.تاریخ
انتشار نوبت اول- 97/12/7:
تاریخ انتشار نوبت دوم-97/12/22:شماره /838:م الف-
مجید امیری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه
آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینكه تحدید حدود ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت  11046/03متر مربع پالك  963فرعی از  7385اصلی واقع در بخش سه بوشهر-
برازجان  -اراضی طلحه مورد درخواست آقای محمدزمان میرزائی از طرف آقای علی یار میرزائی به ایشان واگذار گردیده است .نامبرده در اجرای موضوع
قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای ثبت نموده است .و حسب تقاضای نامبرده كه در اجرای ماده 13آئین نامه قانون
تعیین تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی درخواست انتشار اگهی تحدید حدود نموده است در روز  1398/01/31در محل شروع بعمل خواهد آمد.
اینك بوسیله این آگهی از متقاضی و كلیه صاحبان امالك مجاور طبق ماده 14قانون ثبت دعوت میشود كه در وقت مقرر در محل حضور بهم رسانند واخواهی
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا30روز پذیرفته خواهد شد .ضمنا معترض مكلف
است طبق تبصره  20ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضین ثبتی مصوب 1373/2/25و ماده  86آئین نامه اجرایی ظرف مدت یكماه از تاریخ
تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی محل تسلیم دارد.
تاریخانتشار-1397/12/22:شماره/1563:م.الف
محمد چهابدار/رئیس واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك برازجانآگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینكه تحدید حدود ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت
 12896/20متر مربع پالك  961فرعی از  7385اصلی واقع در بخش سه بوشهر-
برازجان  -اراضی طلحه مورد درخواست آقای محمدزمان میرزائی از طرف آقای
علی یار میرزائی به ایشان واگذار گردیده است .نامبرده در اجرای موضوع قانون
تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای ثبت
نموده است .و حسب تقاضای نامبرده كه در اجرای ماده 13آئین نامه قانون تعیین
تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی درخواست انتشار اگهی تحدید
حدود نموده است در روز  1398/01/31در محل شروع بعمل خواهد آمد .اینك
بوسیله این آگهی از متقاضی و كلیه صاحبان امالك مجاور طبق ماده 14قانون
ثبت دعوت میشود كه در وقت مقرر در محل حضور بهم رسانند واخواهی
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم
صورت مجلس تحدیدی تا30روز پذیرفته خواهد شد .ضمنا معترض مكلف
است طبق تبصره  20ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضین
ثبتی مصوب 1373/2/25و ماده  86آئین نامه اجرایی ظرف مدت یكماه از تاریخ
تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی محل تسلیم دارد.تاریخ
انتشار-1397/12/22:
شماره/1558:م.الف-
محمد چهابدار/رئیس واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك برازجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینكه تحدید حدود ششدانگ یك قطعه نخلستان آبی به مساحت
 44426/50متر مربع پالك  960فرعی از  7385اصلی واقع در بخش سه
بوشهر -برازجان  -اراضی طلحه مورد درخواست آقای محمدزمان میرزائی
از طرف آقای علی یار میرزائی به ایشان واگذار گردیده است .نامبرده در
اجرای موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی تقاضای ثبت نموده است .و حسب تقاضای نامبرده كه در
اجرای ماده 13آئین نامه قانون تعیین تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی درخواست انتشار اگهی تحدید حدود نموده است در روز
 1398/01/31در محل شروع بعمل خواهد آمد .اینك بوسیله این آگهی
از متقاضی و كلیه صاحبان امالك مجاور طبق ماده 14قانون ثبت دعوت
میشود كه در وقت مقرر در محل حضور بهم رسانند واخواهی مجاورین
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم
صورت مجلس تحدیدی تا30روز پذیرفته خواهد شد .ضمنا معترض
مكلف است طبق تبصره  20ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های
معترضین ثبتی مصوب 1373/2/25و ماده  86آئین نامه اجرایی ظرف مدت
یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی
محل تسلیم دارد.تاریخ انتشار-1397/12/22:شماره/1562:م.الف-
محمد چهابدار/رئیس واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك برازجان

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139760324001003119مورخ 1397/10/29هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالعلی عبدالهی فرزند عبود صادره از گناوه را نسبت به شش دانگ یك باب
مغازه به انضمام طبقه فوقانی مساحت  18/30متر مربع در قسمتی از پالك  1207واقع در گناوه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول- 97/12/7:تاریخ انتشار نوبت دوم-97/12/22:شماره /827:م الف-مجید امیری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

5
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده
اولین مجمع عمومی انجمن صنفی كارگران ساختمانی
شهرستان دشتستان روز دوشنبه مورخ 98/1/26ساعت
 9صبح در برازجان خیابان دانش آموز پشت پارك
دانش آموز ،آموزشگاه ساروج برگزار می گردد .از كلیه
كارگران عضو شاغل در صنف مربوطه دعوت می
شود در جلسه مذكور شركت نمایند.ضمن ًا كارگران
در صورت تمایل جهت عضویت از تاریخ انتشار این
اطالعیه ظرف مدت  7روز كاری درخواست كتبی
خود را به نشانی ارسال نمایند.
دستور كار جلسه:
عزل هیئت مدیره قبل
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و
بازرسان
هیاتموسس:عبدالرسولمحمودی-سعیدشهریاران-
علیرضاقائدی
آگهی فقدان سند مالكیت ششدانگ آپارتمان پالك  1078/7واقع در بخش
 2بوشهر
خانم لیال جمالی احدی از ورثه مرحوم ماشاءاله جمالی با تسلیم استشهاد
محلی مدعی است كه یك جلد سند مالكیت ششدانگ واقع در بخش 2
بوشهر كه در صفحه  346دفتر  169به شماره ذیل  26133بنام ماشااله جمالی
صادر و تسلیم گردیده و بعلت جابجایی مفقود شده است كه بموجب نامه
شماره  1383/12/23-5915/5893اجرای ثبت بوشهر ذیل  1174و نامه شماره
 1383/12/20-82/845شعبه  4دادسرای عمومی و انقالب بوشهر ذیل 11169
توقیف و نامه شماره  1392/09/3-139204924035002806اجرای ثبت
بوشهر  22412و  22413توقیف می باشد و درخواست صدورالمثنی سند
مالكیت را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره یك اصالحی ماده 120آئیننامه
قانون ثبت اعالم میشود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای نموده
و یا مدعی وجود سند مالكیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار این
آگهی به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل سند مالكیت و یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت
مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشارآگهی -97/12/22 :شماره/ 2006:م الف-
سهراب خواجه-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بوشهر
آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینكه تحدید حدود ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت
 2818متر مربع پالك  962فرعی از  7385اصلی واقع در بخش سه بوشهر-
برازجان  -اراضی طلحه مورد درخواست آقای محمدزمان میرزائی از طرف
آقای علی یار میرزائی به ایشان واگذار گردیده است .نامبرده در اجرای موضوع
قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای
ثبت نموده است .و حسب تقاضای نامبرده كه در اجرای ماده 13آئین نامه قانون
تعیین تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی درخواست انتشار اگهی
تحدید حدود نموده است در روز  1398/01/31در محل شروع بعمل خواهد
آمد .اینك بوسیله این آگهی از متقاضی و كلیه صاحبان امالك مجاور طبق
ماده 14قانون ثبت دعوت میشود كه در وقت مقرر در محل حضور بهم رسانند
واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده 20قانون ثبت
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا30روز پذیرفته خواهد شد .ضمنا
معترض مكلف است طبق تبصره  20ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده
های معترضین ثبتی مصوب 1373/2/25و ماده  86آئین نامه اجرایی ظرف
مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی
محل تسلیم دارد.تاریخ انتشار-1397/12/22:شماره/1557:م.الف-
محمد چهابدار/رئیس واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك برازجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینكه تحدید حدود ششدانگ یك قطعه نخلستان آبی به مساحت
 12433متر مربع پالك  958فرعی از  7385اصلی واقع در بخش سه بوشهر-
برازجان  -اراضی طلحه مورد درخواست آقای محمدزمان میرزائی از طرف
آقای علی یار میرزائی به ایشان واگذار گردیده است .نامبرده در اجرای موضوع
قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای
ثبت نموده است .و حسب تقاضای نامبرده كه در اجرای ماده 13آئین نامه قانون
تعیین تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی درخواست انتشار اگهی
تحدید حدود نموده است در روز  1398/01/31در محل شروع بعمل خواهد
آمد .اینك بوسیله این آگهی از متقاضی و كلیه صاحبان امالك مجاور طبق
ماده 14قانون ثبت دعوت میشود كه در وقت مقرر در محل حضور بهم رسانند
واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده 20قانون ثبت
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا30روز پذیرفته خواهد شد .ضمنا
معترض مكلف است طبق تبصره  20ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده
های معترضین ثبتی مصوب 1373/2/25و ماده  86آئین نامه اجرایی ظرف
مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی
محل تسلیم دارد.تاریخ انتشار-1397/12/22:شماره/1560:م.الف-
محمد چهابدار/رئیس واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك برازجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینكه تحدید حدود ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت
 17357متر مربع پالك  964فرعی از  7385اصلی واقع در بخش سه بوشهر-
برازجان  -اراضی طلحه مورد درخواست آقای محمدزمان میرزائی از طرف
آقای علی یار میرزائی به ایشان واگذار گردیده است .نامبرده در اجرای موضوع
قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای
ثبت نموده است .و حسب تقاضای نامبرده كه در اجرای ماده 13آئین نامه قانون
تعیین تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی درخواست انتشارآگهی
تحدید حدود نموده است در روز  1398/01/31در محل شروع بعمل خواهد
آمد .اینك بوسیله این آگهی از متقاضی و كلیه صاحبان امالك مجاور طبق
ماده 14قانون ثبت دعوت میشود كه در وقت مقرر در محل حضور بهم رسانند
واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده 20قانون ثبت
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا30روز پذیرفته خواهد شد .ضمنا
معترض مكلف است طبق تبصره  20ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده
های معترضین ثبتی مصوب 1373/2/25و ماده  86آئین نامه اجرایی ظرف
مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی
محل تسلیم دارد.تاریخ انتشار-1397/12/22:شماره/1561:م.الف-
محمد چهابدار/رئیس واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك برازجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینكه تحدید حدود ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی واقع در بخش
سه شبانكاره قریه سراج آباد ملكی آقای علی رامی نژاد پالك  286فرعی مجزا
شده از پالك  7354/59به مساحت  22008/27متر مربع بعمل نیامده لذا حسب
درخواست نامبرده جهت انتشار آگهی اختصاصی مجدد وقت تحدید حدود
مورخه 1398/01/20تعیین و عملیات تحدید از ساعت  8صبح در محل شروع
و بعمل خواهد آمد .آمد اینك بوسیله این آگهی از متقاضی و كلیه صاحبان
امالك مجاور طبق ماده 14قانون ثبت دعوت میشود كه در وقت مقرر در محل
حضور بهم رسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق
ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا30روز پذیرفته
خواهد شد كه بایستی كتبا به اداره ثبت بوشهر تسلیم نماید معترض مكلف
است طبق ماده 74و  86آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی محل تسلیم دارد واالحق او
ساقط خواهد شد.تاریخ انتشار-97/12/22:شماره1544:م /الف-
امیرعباس ترجمان/رئیس واحد ثبتی شبانكاره

