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آگهي نوبتي سه ماهه چهارم سال  1398امالك واقع در بخش 8
شهرستانعسلويه
برابر مقررات ماده ۱۱و۱۲قانون ثبت و ماده  ۵۹آئین نامه ثبت اسناد و امالک فهرست
اسامی اشخاصی که امالک آنها در سه ماهه اول سال  ۹۸قبول ثبت گردیده اند همچنین
صورت امالکی که در آگهی قبلی اشتباه منتشر گردیده است به شرح ذیل جهت اطالع
اداره کل ثبــت اسـنادو امــاک اسـتان بوشـهر
عموم آگهی می گردد:
 .1پالک  ۳۴۴۷فرعی از  ۲۸اصلی آقای عبداله روستایی ششدانگ یکبابخانه به مساحت  212/8متر مربع واقع در
نخل تقی
 .2پالک  ۳۴۴۹فرعی از  ۲۸اصلی آقای وحید سپهری فرد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105/38مترمربع واقع در
نخل تقی
 .3پالک  ۶۲۰۱فرعی از  ۲۹اصلی آقای محمد دریایی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195/84مترمربع واقع در
عسلویه
 .4پالک  ۳۱۴فرعی از  ۷۵اصلی آقای اسمعیل ابراهیمی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1145/25متر مربع واقع در
بساتین
 .5پالك  315فرعی از  ۷۵اصلی آقای احمدابراهیمی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  1057/53متر مربع واقع
در بساتین
 .6پالک  ۳۱۶فرعی از  ۷۵اصلی آقای بوهندی جابری ششدانگ یکبابخانه به مساحت  ۱۱۵۲مترمربع واقع در بساتین
آگهی های اصالحی
 .1پالک  81 /190آقایان سلطان فضل و ابراهیم علی نژاد هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  10 / 00متر مربع واقع در کنار خیمه که در آگهی نوبتی قبلی نام خانوادگی احدی از مالکین
(ابراهیم علی نژاد) از قلم افتاده بوده است.
اشخاصی که نسبت به ماهیت امالک مندرج در متن این آگهی اعتراض دارند میتوانند طبق مواد  ۱۶و  ۱۷و  ۸۶قانون و
آئین نامه ثبت از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی به مدت  ۹۰روز و نسبت به آگهی های اصالحی ۳۰روز اعتراض کتبی
خود یا گواهی الزم مشعر بر طرح دعوی از دادگستری اخذ و به اداره ثبت عسلویه تسلیم و رسید دریافت نماید و مطابق
ماده  ۲۰ق.ث معترضین نسبت به حقوق ارتفاقی و حدود پالك های مشمول قانون مذکور ظرف مهلت  ۳۰روز از
عمليات تحدید حدود و تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را به اداره ثبت عسلویه تسلیم و رسید دریافت نمایند.
 -1معترضين به تقاضاي ثبت و تحديد حدود مكلفند طبق تبصره واحده تعيين و تكليف پرونده هاي معترض ثبتي
مصوب  73/02/25اقدام نمايند .در غير اين صورت عمليات ثبتي را با رعايت تشريفات و مقررات ادامه خواهد يافت
ميدهد.
اين آگهي در دو نوبت به فاصله  30روز منتشر ميگردد.
تاريخ انتشار نوبت اول /99/2/1 :تاريخ انتشار نوبت دوم99/2/31 :
شماره  16م الف

99010474

سال سیزدهم شماره  1430چهارشنبه  31اردیبهشت ماه 1399

آگهی موضوع ماده  ۳قانون ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۱۷۶۲مورخه  1398/12/03هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه
و بالمعارض متعلق به آقای اشکبوس بهزادی فرزند عطاءاله به شماره شناسنامه  ۱و شماره ملی
۲۳۷۲۱۶۸۶۳۰صادره از خشت و کمارج در سهم از هفت سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت ۳۳۹۹۰متر مربع پالک ۷۹۴۲اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک برازجان
اراضی روستای جمیله خریداری شده از وراث عطاءاله بهزادی به ایشان واگذار گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص

آگهی
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات و سند مالکیت صادر خواهد شد .صدور سند
مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قانونی (دادگاه) نیست.
شماره/35 :م .الف
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/02/31 :
تاریخ انتشار نوبت اول1399/02/16 :
مهرداد پرنیان خوی -رئیس واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک برازجان

99010475

آگهي هاي نوبتي سه ماهه چهارم سال  1399واقع در بخش دو بوشهر
برابر ماده  11قانون ثبت و ماده  59آيين نامه قانون ثبت اسناد و امالك اسامي اشخاصي كه امالك آن در سه ماهه چهارم سال 1399
قبول ثبت شده و امالك موضوع ماده  13قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مبني بر
پذيرش ثبت و تنظيم اظهار نامه و تحديد حدود همزمان ملك به شرح ذيل و به ترتيب شماره پالك آگهي مي گردد.
امالك واقع در بخش يك بوشهر:
 -3506/4حسين الوري فر ششدانگ يك قطعه زمين متروكه به مساحت  22/24متر مربع جهت تجميع با پالك  3506/3كوي صلح آباد اداره کل ثبــت اسـنادو امــاک اسـتان بوشـهر
امالك واقع در بخش دو بوشهر:
 -28/265ابراهيم تفضلي زاده ششدانگ يك قطعه زمين متروكه به مساحت  75/75متر مربع جهت تجميع با پالك  28/150كوي سنگي
 -1517/3عبداله صبوح ششدانگ يك قطعه زمين متروكه به مساحت  1/70متر مربع جهت تجميع با پالك  1517/2كوي خواجه ها
 -2172/16حسن شفيعي ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت  60/41متر مربع متخذه از  2172اصلي كوي سرتل
 -2308/17جهانبخش زنگنه ششدانگ يك باب خانه به مساحت  138/33متر مربع متخذه از  2308كوي سرتل
 -2373/17عليرضا كردواني ششدانگ يك باب خانه به مساحت  150متر مربع متخذه از اصلي كوي سرتل
 -2671/11حسين خسروي ششدانگ يك باب خانه به مساحت  162متر مربع متخذه از  2671اصلي كوي امامزاده
 -3068/194كلثوم عالي حسيني ششدانگ يك قطعه زمين متروكه به مساحت  17/20متر مربع جهت تجميع با پالك  3068/188كوي سنگي
آگهي موضوع ماده  13قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 -2032/51حسين پرنيان فرد  95سهم از  96سهم سهام ششدانگ يكباب خانه به مساحت  103/55متر مربع متخذه از اصلي كوي سرتل
 -2307/15اعظم دارابي  95سهم از  96سهم سهام ششدانگ يك باب خانه بمساحت  119/12متر مربع متخذه از  2307/2كوي سرتل
 -3398/84محسن صالح نيا شش سهم از  11سهم سه دانگ به انضمام سه دانگ ديگر از ششدانگ يكباب خانه بمساحت  91/60متر مربع متخذه از  3398اصلي كوي تنگك
 -3976/35جميره دارابيان  228سهم از  240سهم سهام ششدانگ يك باب خانه به مساحت  120متر مربع متخذه از  3976اصلي كوي امام زاده
معترض مي تواند از انتشار اولين آگهي نوبتي به مدت  90روز و آگهي اصالحي به مدت  30روز طبق ماده  16و  17قانون ثبت اعتراض يا گواهي مشعر بر طرح دعوي ماضي
خود را به اداره ثبت تسليم و رسيد دريافت نمايد و طبق  74و  86اصالحي آيين نامه قانون ثبت پيگيري نمايد .در غير اين صورت عمليات ثبتي ادامه خواهد يافت .ضمنا حقوق
ارتفاقي در موقع تعيين حدود منظور مي گردد .ضمنا اشخاصي كه نسبت به ماهيت و حدود و حقوق ارتفاقي امالك موضوع ماده  13قانون تعيين و تكليف اعتراض دارند ظرف
مدت  30روز از تاريخ انتشار اولين آگهي نوبتي مي توانند اعتراض خود را به اداره ثبت تسليم نمايند در غير اين صورت عمليات ثبتي ادامه خواهد يافت.
تاريخ انتشار نوبت اول /1399/2/1:تاريخ انتشار نوبت دوم1399/2/31:
شناسه آگهي809754 :
مجيد اميري //رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

99010473

آگهي نوبتي سه ماهه چهارم سال  1398امالك واقع در گناوه بخش  6بوشهر كه
مشتمل بر آگهي تحديد حدود امالك مشمول قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده  13قانون و آيين نامه تعيين تكليف امالك واقع در
بخش  6بوشهر شهرستان گناوه
برابر ماده  11و  12قانون ثبت و ماده  59قانون و آيين نامه ثبت اسناد اسامي اشخاصي كه امالك آن ها در سه
ماهه چهارم سال  1398قبول ثبت گرديده و همچنين امالكي كه در اجراي مواد  3قانون و  13آيين نامه ق.ت.ت
پذيرش ثبت گرديده اند و همچنين امالكي مشمول تبصره يك ماده  25اصالحي ق.ث به شرح ذيل به ترتيب
شماره پالك آگهي ميگردد:
 -609آقاي غالمعلي حبيب زاده شش دانگ يك باب خانه به مساحت  448/31متر مربع واقع در بندر ريگ
 – 903/998شركت گاز استان بوشهر شش دانگ يك باب ساختمان تاسسات و تجهيزات ايستگاه گاز به مساحت
 40متر مربع واقع در قريه چهار روستايي گناوه
 -915/737آقاي حميدرضا عبدالهي شش دانگ يك باب خانه به مساحت  294/60متر مربع واقع در عبد
امام گناوه
 -915/16484آقاي حسين تهمورثي شش دانگ يك قطعه زمين محصور به مساحت  57/31متر مربع واقع
در عبد امام گناوه
 -915/16698خانم حميده كدخدا بندري شش دانگ يك باب خانه به مساحت  213/57متر مربع واقع در
عبد امام گناوه
 -915/16710آقاي عبدالحسن چرومي شش دانگ يك باب خانه به مساحت  188/45متر مربع واقع در عبد
امام گناوه
 -915/16711آقاي داود باغباني شش دانگ يك باب خانه به مساحت  216متر مربع واقع در عبد امام گناوه
 -915/16712آقاي صادق رضايي شش دانگ يك باب خانه به مساحت  218/20مترمربع واقع در عبد امام گناوه
 -915/16727خانم فاطمه ملك زاده شش دانگ يك باب خانه به مساحت  212مترمربع واقع در عبد امام گناوه
 -915/16865آقاي محمود بهزادي نيا شش دانگ يك باب خانه به مساحت  355/60مترمربع واقع در عبد امام
گناوه
 -915/16903آقاي عيسي مرادي شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت  206/15متر مربع واقع در عبد
امام گناوه
 -915/16909آقاي احمد احمدي شش دانگ يك باب خانه به مساحت  300/55مترمربع واقع در عبد امام گناوه
 -915/16910آقاي محسن ميرزائي شش دانگ يك باب خانه به مساحت  155/40مترمربع واقع در عبد امام
گناوه
 -915/16911آقاي مجيد عبداهلل پور شش دانگ يك باب خانه به مساحت  184/95مترمربع واقع در عبد امام
گناوه
 -915/16912آقاي رضا مرادي شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت  429/50مترمربع واقع در عبد امام
گناوه
 -916/2714آقاي علي امير زاده شش دانگ يك باب خانه به مساحت  194/65مترمربع واقع در بابا عليشاه گناوه
 -916/2763آقاي حسين قنبري شش دانگ يك باب خانه به مساحت  202/10مترمربع واقع در بابا عليشاه گناوه
 -916/2773آقاي عيسي عبدالهي شش دانگ يك باب خانه به مساحت  161/90مترمربع واقع در بابا عليشاه
گناوه

 -916/2777آقاي احمد گاوداري شش دانگ يك قطعه زمين كشاورزي به مساحت
 1117/22متر مربع واقع در بابا عليشاه گناوه
 -916/2780آقاي محمدرضا محمدي شش دانگ يك باب خانه به مساحت 197/50
متر مربع واقع در بابا عليشاه گناوه
 -1360/1924آقاي سيد علي تربن شش دانگ يك باب خانه به مساحت 138/29
متر مربع واقع در قريه مال خليفه گناوه
اداره کل ثبــت اسـنادو امــاک اسـتان بوشـهر
 -1360/1932آقاي امير خسرو گرنه شش دانگ يك باب خانه به مساحت  200متر
مربع واقع در قريه مال خليفه گناوه
 -1373/262آقاي عليرضا آزاد شش دانگ يك قطعه زمين كشاورزي و باغ نخلي مشهور به خار شتري به
مساحت  61832/50متر مربع واقع در قريه كمالي گناوه
 -1373/263آقاي عبدالرسول امير زاده شش دانگ يك قطعه زمين كشاورزي مشهور به شوه زينب به مساحت
 25550/11متر مربع واقع در قريه كمالي گناوه
 -1373/264آقاي عبدالرسول امير زاده شش دانگ يك قطعه زمين كشاورزي مشهور به ماني به مساحت
 50769/47متر مربع واقع در قريه كمالي گناوه
 -1373/265آقاي عبدالرضا امير زاده شش دانگ يك قطعه زمين كشاورزي مشهور به مياندارل به مساحت
 75739/26متر مربع واقع در قريه كمالي گناوه
 -1374/628آقاي سجاد حيدري منفرد شش دانگ يك قطعه زمين كشاورزي مشهور به خركشو به مساحت
 61177/70متر مربع واقع در قريه شول گناوه
 -1383/738آقاي عبدالحسين باغباني شش دانگ يك باب خانه مخروبه به مساحت  276/54متر مربع واقع در
قريه محمد صالحي گناوه
 -1383/739آقاي عبدالحسين باغباني شش دانگ يك باب خانه مخروبه به مساحت  33/84متر مربع واقع در
قريه محمد صالحي گناوه
آگهي اصالحي
 -917/8719آقاي خدانظر ابراهيمي ششدانگ يك باب خانه به مساحت  214/50متر مربع واقع در امامزاده گناوه
كه در آگهي قبلي شماره پالك ملك اشتباها  916/2714منتشر گرديده بود
فلذا هر كس نسبت به امالك مندرج در اين آگهي اعتراض دارد مي تواند طبق ماده  16قانون ثبت از تاريخ
انتشار اولين نوبت آگهي تا  90روز و آگهي اصالحي تا  30روز اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك
گناوه تسليم و رسيد اخذ نمايند و چنانچه بين مستدعي ثبت نسبت به پالك مندرج در اين آگهي دعوي در دادگاه
مطرح و تحت رسيدگي كه طرف دعوي با مستدعي ثبت است ميتواند برابر ماده  17قانون گواهي مشعر به جريان
دعوي از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسليم و رسيد اخذ نمايد ضمنا معترض مكلف است طبق تبصره  2ماده واحده
قانون ثبت تعيين و تكليف پرونده معترضين ثبتي كه فاقد سابقه بوده يا اعتراض آن ها در مراجع قضايي از بين
رفته ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم به مراجع قضايي تقديم نمايد و
اال حق او ساقط خواهد شد .تحديد حدود امالك فوق بعدا بعمل خواهد آمد و مدت واخواهي نسبت به حدود و
حقوق ارتفاقي مطابق قانون ثبت ماده  20قانون  30روز از تاريخ تحديد حدود مي باشد .اين آگهي ظرف مدت
 30روز در دو نوبت منتشر مي گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول /1399/02/01:تاريخ انتشار نوبت دوم1399/02/31:
شناسه آگهي809662 :
رئيس ثبت اسناد و امالك گناوه//محمد چهابدار
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