7

آگهی

شنبه  1 /آبان  / 1400شماره 4943

www.ebtekarnews.com

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1400واحد ثبتی یاسوج
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1400واقع در قطعات یک و دو بخش  26فارس بویراحمد علیا یاسوج در
اجرای مقررات ماده  11قانون ثبت و ماده  59آئین نامه قانون ثبت به شرح ذیل آگهی میگردد:

ک
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستان هگیلوهیوبوریاحمد

ادامه از صفحه 6
 – 729/ 4855آقای/خانم فرهاد محمدی فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 49/72
متر مربع قابل تجمیع باپالک  729/755مجزا شده از اراضی جدول امیری(باتوجه به نامه شهرداری
یاسوج میزان 2/62متر مربع اصالحیه دارد)
 – 729/ 4871آقای/خانم ابراهیم خرسندیان (نوربخش) فرزند امراله ششدانگ یک قطعه زمین به
مساحت  47/51متر مربع مجزا شده از اراضی جدول امیری
فروعات پالک  730اصلی -جدول فرامرزی
 – 730/ 4486آقای/خانم شهربانو زمانی فرزند میر صدراله ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 630/86متر مربع مجزا شده از اراضی جدول فرامرزی
فروعات پالک  783اصلی -چشمه نباتی
 – 783/ 90آقای/خانم علی آذرگون فرزند عبداله ششدانگ یک باب خانه به مساحت  315/53متر
مربع مجزا شده از اراضی چشمه نباتی
فروعات پالک  -789اصلی -چشمه چنار
 – 789/ 60آقای/خانم زینب عباسی چشمه چنار فرزند امامقلی ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 875متر مربع از نسق رحمت اله عباسیان مجزا شده از اراضی چشمه چنار
فروعات پالک  809اصلی -معصوم آباد
 – 809/ 3044آقای/خانم سیدعلی معصومی فرزند سیداحمد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به
مساحت  221/52متر مربع از نسق محمد معصومی (سهراب معصومی) مجزا شده از اراضی معصوم آباد
 – 809/ 3045آقای/خانم آهی جان بهزاد نیا فرزند عباس ششدانگ یک قطعه زمین محصور به
مساحت  225/63متر مربع از نسق محمد معصومی(سهراب معصومی) مجزا شده از اراضی معصوم آباد
 – 809/ 3046آقای/خانم نوری جان آزاد بخش جهان آباد فرزند اهلل بخش ششدانگ یک قطعه
زمین قابل تجمیع باپالک 809/1120به مساحت  12/10متر مربع از نسق نصیر زنگوایی مجزا شده از
اراضی معصوم آباد
 – 809/ 3049آقای/خانم ادریس دیل فرزند عوض ششدانگ یکباب خانه به مساحت  237/63متر
مربع از نسق علی سینا زنگوایی مجزا شده از اراضی معصوم آباد
 – 809/ 3050آقای/خانم روح اله محمدیان جدول قدم فرزند شیرمحمد ششدانگ یک قطعه
زمین قابل تجمیع به مساحت  144/35متر مربع از نسق حسن محمدیان ونصیر زنگوایی مجزا شده
از اراضی معصوم آباد
 – 809/ 3051آقای/خانم روح اله محمدیان جدول قدم فرزند شیرمحمد ششدانگ یک قطعه زمین

قابل تجمیع به مساحت  12/15متر مربع از نسق حسن محمدیان ونصیر زنگوایی مجزا شده از اراضی
معصوم آباد
 – 809/ 3061آقای/خانم مهدی قائدی فرزند جمشید ششدانگ یکباب خانه به مساحت 504/50
متر مربع از نسق برزوقائدی مجزا شده از اراضی معصوم آباد
 – 809/ 3062آقای/خانم زهرا قائدی جدول قدم فرزند برزو ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 104/50متر مربع از نسق برزو قائدی مجزا شده از اراضی معصوم آباد
 – 809/ 3071آقای/خانم فرهمند نیک اقبالی سی سخت فرزند عطاء اله ششدانگ یک قطعه زمین
به مساحت  250/95متر مربع از نسق علی سینا زنگوایی مجزا شده از اراضی معصوم آباد
 – 809/ 3087آقای/خانم ماهتاب وظیفه شناس فرزند حیات ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 266/80متر مربع از نسق نصیب اله تقوی مجزا شده از اراضی معصوم آباد
فروعات پالک  811اصلی -مختار
 – 811/ 166آقای/خانم جلیل نوریانی مطلق فرزند نوراله ششدانگ یکباب خانه به مساحت 407/43
متر مربع از نسق اسداله قاسمیان یوسف آباد مطلق مجزا شده از اراضی مختار (باتوجه به پروانه ساخت
بنیاد مسکن میزان  402/50متر مربع پروانه دارد)
لذا برابر مقررات ماده  16و  17قانون ثبت چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به رقبات
فوق الذکر معترض میباشند می بایست از تاریخ اولین انتشار آگهی ظرف مدت  90روز
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک یاسوج تحویل و رسید عرض حال دریافت دارند
و برابر ماده  74آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به
اداره ثبت اسناد و امالک یاسوج تحویل دهد در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم
قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی
دادخواست به دادگاه عمومی را ارائه نکند اداره ثبت یاسوج پس از طی تشریفات قانونی
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و آگهی تحدید حدود برابر ماده  14و  15قانون ثبت
و ماده  66آئین نامه قانون ثبت منتشر خواهد شد و اعتراض به تحدید حدود برابر ماده 20
قانون ثبت پذیرفته می شود این آگهی در دو نوبت و به فاصله  30روز منتشر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول01 :08/1400/
تاریخ انتشار نوبت دوم 01 :09/1400/
حسینفرخی
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بویراحمد

آگهی اصالحی

متن آگهی اصالحی نوبتی سه ماهه چهارم سال1396و1399وسه ماهه اول 1400

آگهی اصالحی نوبتی سه ماهه چهارم سال  1396واقع در قطعه  6بخش 6سابق بهبهان وسه ماهه اول سال 1400واقع درقطعه  2بخش
26بویراحمد علیا با توجه به درخواست متقاضی و اشتباهی که در آگهی قبلی رخ داده بود با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره پالک و مقدار
و محل ملک به شرح ذیل آگهی میگردد .
 – 303/ 6469آقای/خانم سرافراز رستمی تل زالی فرزند طوفانی ششدانگ یک قطعه زمین قابل تجمیع به مساحت  15/30متر مربع از نسق
طوفانی رستمی مجزا شده از اراضی تلزالی که درآگهی سه ماهه چهارم سال 1399به اشتباه پالک فرعی303/6104آگهی شده بوداصالح گردیده
 – 323/634اقای/خانم علی ظهرابی فیروز آباد فرزند وردی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  200متر مربع از نسق محمد قاسمی مجزا
شده از اراضی شرف آباد علیا که در آگهی نوبتی سه ماهه اول سال  1400ششدانگ یک باب خانه قید شده بود اصالح گردید
 - 323/ 637آقای/خانم سید خالق غیورزادگان فرزند سید عبدی وخانم صدیقه نورانی منش فرزند علی داد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 243/3متر مربع از نسق علی محمد طاهری مجزا شده از اراضی شرف آباد علیا(سهم هرکدام سه دانگ مشاع ازششدانگ به طور مساوی) که در اگهی
سه ماهه اول سال  1400نام پدران متقاضی اشتباهاً قید شده اصالح میگردد
 - 363/ 1آقای/خانم جمشید نیک روش فرزند جعفر یک قطعه باغ مشجر مشاعی موازی  2سهم از  25/5سهم کل کل اراضی به مساحت 14465/47
مجزا شده از اراضی ساالر آباد عزیزی واقعد در قطعه  6بخش  6بهبهان که در اگهی سه ماهه چهارم سال  1396به شماره پالک  329/41اگهی شده
بود به موجب رای هئیت نظارت ثبت اسناد و امالک استان به شماره  140018720038000040مورخ  1400/06/03اصالح گردید
 – 601/ 4309آقای/خانم شهین جهانگیری فرزند غالمرضا ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ به مساحت  3000متر مربع از نسق فرج
اله نوریان مجزا شده از اراضی مادوان (با توجه به اینکه ملک مزبور بنام خانم شهین جهانگیری انتقال قطعی گردیده است و اشتباها بنام البرز توکل پور
منتشر گردیده بود اصالح میگردد)
 – 625/ 498آقای/خانم عبدالعلی ولی پور فرزند محمد ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  3209متر مربع از نسق ولی هادی نیا مجزا شده از اراضی
فیروزآباد که در اگهی سه ماهه اول سال  1400اشتباها" ششدانگ یک قطعه زمین زراعی قید شده بود اصالح گردید
لذا طبق مقررات تبصره  1ماده  25ثبت مراتب یک نوبت آگهی چنانچه اشخاصی به پالک فوق اعتراض دارند از تاریخ انتشار به مدت 30
روز می تواند اعتراض خود را به اداره ثبت یاسوج تسلیم و رسید عرضحال دریافت دارند بدیهی است پس از سپری شدن مهلت قانونی
ذکر شده اعتراض پذیرفته نخواهد شد .
حسینفرخی
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بویراحمد

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1400حوزه ثبتی شهرستان دنا

ک
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستان هگیلوهیوبوریاحمد

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1400واقع در قطعات  2و  5بخش های  26فارس و 6سابق بهبهان حوزه ثبتی
شهرستان دنا برابر مقررات ماده  12قانون ثبت و در اجرای ماده  59آیین نامه قانون ثبت به شرح ذیل آگهی
می گردد ./

فروعات پالک  243اصلی -روستای رودشتی
172 243/دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی اداره کل آموزش
وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت 98 1915/متر مربع مجزی شده از اراضی رودشتی ./
فروعات پالک  246اصلی -روستای بنستان
209 246/دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی شرکت گاز استان
کهگیلویه و بویراحمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 2 1179/متر
مربع مجزی شده از اراضی بنستان ./
فروعات پالک  248اصلی -روستای چناربرم
22 248/خانم پروین برزگرپور فرزند شاباز ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت 73 546/متر مربع از نسق زراعتی یحیی برزگرجو مجزی شده از
اراضی چناربرم./
23 248/دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی اداره آموزش پرورش
استان کهگیلویه و بویراحمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
55 1304/متر مربع مجزی شده از اراضی چناربرم ./
فروعات پالک  300اصلی -روستای مظفری
 300/24دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی اداره کل آموزش پرورش
استان کهگیلویه و بویراحمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 8578/
متر مربع مجزی شده از اراضی مظفری ./
فروعات پالک  305اصلی -روستای باگ
313 305/دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی شرکت گاز استان

کهگیلویه و بویراحمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 33 1741/متر
مربع مجزی شده از اراضی باگ ./
فروعات پالک  312اصلی-پاتاوه
482 312/آقای ایوب دانسته فرزند محمدزکی ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت 75 693/متر مربع از نسق زراعتی علی صفدر داشته مجزی شده
از اراضی پاتاوه./
فروعات پالک  337اصلی -روستای توت نده
386 337/آقای برزین درایش فرزند امان اله ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت 67 277/متر مربع از نسق زراعتی امان اله درایش مجزی شده از
اراضی توت نده./
فروعات پالک  339اصلی -روستای دارشاهی
154 339/خانم ماه طال دانشور فرزند اسمعیل ششدانگ یک باب خانه به
مساحت 45 362/متر مربع از نسق زراعتی محمدعلی یاری خواه مجزی شده
از اراضی دارشاهی./
155 339/آقای علی پناه یاری خواه فرزند نقدعلی ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت 63 1047/متر مربع از نسق زراعتی محمدعلی یاریخواه
مجزی شده ازاراضی پاتاوه./
فروعات پالک  441اصلی-ده بزرگ سی سخت
2416 441/دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی جمعیت هالل احمر
استان کهگیلویه و بویراحمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 84114/
متر مربع مجزی شده از اراضی ده بزرگ سی سخت./

2417 441/خانم فاطمه صابری قلعه سی سخت فرزند محمدصابر ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت 27 443/متر مربع از نسق زراعتی هاشم
صابری مجزی شده از اراضی ده بزرگ سی سخت./
2418 441/دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی بانک تجارت(شرکت
سهامی عام) استان کهگیلویه و بویراحمد ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت 7 17/متر مربع مجزی شده از اراضی ده بزرگ سی سخت./
2419 441/دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی شرکت گاز استان
کهگیلویه و بویراحمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 12 2235/متر
مربع مجزی شده از اراضی ده بزرگ سی سخت./
فروعات پالک  454اصلی-قلعه مرکزی سی سخت
453 454/آقای وحید اکبری یاسوج فرزند نعمت اله ششدانگ یک قطعه باغ
به مساحت 65 1091/متر مربع از نسق زراعتی پرویز نیک اقبال مجزی شده از
اراضی قلعه مرکزی سی سخت./
فروعات پالک  571اصلی-حسین آباد سی سخت
283 571/آقای جهان جهان فکریان فرزند لطف اله ششدانگ یک باب مغازه
به مساحت 88 31/متر مربع از نسق زراعتی لطف اله جهانفکر مجزی شده از
اراضی حسین آباد سی سخت./
فروعات پالک  590اصلی-کل کل عباس کریک
197 590/آقای سید مداح مرتضوی فرزند سید علی محمد ششدانگ یک باب
منزل مسکونی به مساحت 84 2645/متر مربع از نسق زراعتی علی محمد
مرتضوی مجزی شده از اراضی کل کل عباس آباد کریک./

فروعات پالک  591اصلی-معصوم آباد کریک
520 591/آقای سید یاور باقری صدر فرزند سید مرتضی ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت  985متر مربع از نسق زراعتی سید محمدظاهر سلیمانی
کریک مجزی شده از اراضی معصوم آباد کریک./
521 591/آقای سید ابراهیم باقری صدر فرزند سید مرتضی ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت  810/59متر مربع از نسق زراعتی سید محمدظاهر
سلیمانی کریک مجزی شده از اراضی معصوم آباد کریک./
لذا برابر مقررات ماده  16و  17هر کس نسبت به رقبات فوق الذکر واخواهی دارد
یا قبل از انتشار آگهی اقامه دعوی نموده و یا در دادگاه مطرح است می تواند
دادخواست واخواهی و گواهی دادگاه مشروح بر طرح جریان دعوی خود را از
تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی ظرف مدت  90روز به اداره ثبت اعتراض خود را
ارائه و رسید عرضحال دریافت نماید و به موجب مواد  74و  86اصالحی قانون
ثبت باید ظرف مدت یک ماه نسبت به تنظیم دادخواست در مراجع قضائی
اقدام و در غیر این صورت حق او ساقط میگردد علی هذا تحدید حدود رقبات
مذکور با رعایت ماده  14و  15قانون ثبت به عمل خواهد آمد و واخواهی و حقوق
ارتفاقی برابر با ماده  20قانون ثبت پذیرفته می شود این آگهی در دو نوبت به
فاصله  30روز منتشر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول01 :08/1400/
تاریخ انتشار نوبت دوم 01 :09/1400/
اصغر حسن زاده نصرآباد عليا
رئيس ثبت دنا

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1400ثبت دوگنبدان

ک
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستان هگیلوهیوبوریاحمد

نظر به دستور ماده  12قانون ثبت و ماده59آیین نامه قانون مشخصات امالک و اشخاصی که در سه ماهه
دوم سال(1400تیر مرداد شهریور ) درخواست ثبت گردیده واقع در قطعات مختلف بخش  5دوگنبدان جهت
اطالع عموم به شرح زیر آگهی می شود :

-2اصلی
136فرعی از-2اصلی شرکت تعاونی شماره 3807پرواربندی گوساله
گوشتی ششدانگ یک باب ساختمان پرواربندی گوساله گوشتی به مساحت
3500مترمربع واقع درقطعه دو بخش پنج دوگنبدان باشت روستای ماهورباشت
137فرعی از-2اصلی آقای سیدپیروزمحمدی فرزندسیدعادل ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 8000مترمربع واقع درقطعه دو بخش پنج
دوگنبدان باشت روستای ماهورباشت
-6اصلی
199فرعی از-6اصلی آقای فریبرزگنجی فرزندغریبعلی ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی آبی به مساحت 5756/ 94مترمربع واقع درقطعه یک بخش پنج
دوگنبدانروستایسرآبننیز
-8اصلی
367فرعی از-8اصلی آقای نویدعباسی فرزندگنجعلی ششدانگ یک قطعه
زمین زراعی آبی به مساحت 52000مترمربع واقع درقطعه یک بخش پنج
دوگنبدانروستایسرآبننیز
-21اصلی
10657فرعی از-21اصلی آقای آرزمان دلنوازنژادفرزندحاتم ششدانگ یک
باب خانه به مساحت 142/ 8مترمربع واقع درقطعه یک بخش پنج دوگنبدان
خیابان کیامرثی کوچه هفتم
10777فرعی از-21اصلی آقای محمدرشیداکبرزاده فرزندشفیع ششدانگ
یک باب خانه به مساحت 72/ 64مترمربع واقع درقطعه یک بخش پنج

دوگنبدان محله سادات فلکه سه گوش
- 22اصلی
16745فرعی از-22اصلی آقای رضارادمنش فرزندامیرعلی ششدانگ
قسمتی ازساختمان ایرانخودروبه مساحت 768/ 80مترمربع واقع درقطعه یک
بخش پنج دوگنبدان گچساران جاده پازنان ساختمان ایرانخودرو
16852فرعی از-22اصلی آقای سیدرضاحسینی زادگان فرزندسیدعیدی
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 224/ 04مترمربع واقع درقطعه یک بخش
پنج دوگنبدان کارکنان یک جنوبی ساحل غربی
16860فرعی از-22اصلی آقای سیدابراهیم موسویان فرزندسیدنصراله
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/ 03مترمربع واقع درقطعه یک بخش
پنج دوگنبدان محله لبنان خیابان شهیدعبدی پور
-26اصلی
6031فرعی از-26اصلی آقای فرزادحدادی فرزندکاکاخان ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت 293مترمربع واقع درقطعه یک بخش پنج دوگنبدان
طالقانی کوچه 8شهید فهمیده
6215فرعی از-26اصلی آقای سیدامیرمعیری پورفرزندسیدعلی
اکبرششدانگ یک باب خانه به مساحت 299/ 20مترمربع واقع درقطعه یک
بخش پنج دوگنبدان کوی شهید فهمیده کوچه 8
6221فرعی از-26اصلی خانم عالم تاج کرمی پورآبگرمکان فرزندخداکرم
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 199/ 91مترمربع واقع درقطعه یک بخش
پنجدوگنبدانآبگرموشهیدفهمیدهکوچه10

6239فرعی از-26اصلی آقای نویدآب روشن فرزندسیفورششدانگ یک
باب خانه به مساحت 229/ 20مترمربع واقع درقطعه یک بخش پنج دوگنبدان
آبگرمو
6240فرعی از-26اصلی خانم زرجان عزیزی فرزنداسداله ششدانگ یک
باب خانه به مساحت 216/ 30مترمربع واقع درقطعه یک بخش پنج دوگنبدان
گچسارانآبگرمو
-48اصلی
4138فرعی از-48اصلی آقای سیدمحمدکریم احمدی فرد فرزندمصطفی
ششدانگ یک باب گاوداری به مساحت 811/ 56مترمربع واقع درقطعه دو
بخش پنج دوگنبدان باشت آخرقدم باد
– 85اصلی
285فرعی از-85اصلی آقای غالمرضااسالمی فرزندجواد ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت28200مترمربع واقع درقطعه دوبخش پنج
دوگنبدان قریه عربهای لیشتر
-98اصلی
405فرعی از-98اصلی خانم مریم اسالمی نژاد فرزندعبدالرضاششدانگ یک
باب خانه به مساحت 2522/ 55مترمبع واقع درقطعه سه بخش پنج دوگنبدان
خیرآبادروستایآبرزی
-139اصلی
60فرعی از-139اصلی آقای سیدمشهدی علی زاده فرزندسیدبردوششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت 20000مترمربع واقع درقطعه دوبخش پنج دوگنبدان

باشت روستای برمامیون
61فرعی از-139اصلی آقای سیدمشهدی علی زاده فرزندسیدبردوششدانک
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 17173/ 35مترمربع واقع درقطعه دوبخش
پنج دوگنبدان باشت روستای برمامیون
-161اصلی
56فرعی از-161اصلی آقای عباس باشتی زاده فرزندعبداله ششدانگ یک
باب خانه به مساحت 1330مترمربع واقع درقطعه یک بخش پنج دوگنبدان
روستاینازمکان
برابر مقررات مواد 16و  17قانون ثبت هر کس نسبت به پالکهای فوق الذکر
واخواهی دارد یا قبل از انتشار آگهی اقامه دعوی نموده و در دادگاه مطرح است
می تواند در خواست واخواهی خود را با گواهی مشعر بر طرح جریان دعوی
خویش ظرف مدت  90روز از تاریخ اولین آگهی نوبتی به اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان دوگنبدان تسلیم نماید و پس از یک ماه از تاریخ اعتراض مرجع ثبتی
بایستی به مرجع ذیصالح قضایی دادخواست تسلیم نماید واال حق او ساقط
خواهد شد تحدید حدود پالکهای باال با رعایت ماده  14و  15قانون ثبت بعمل
خواهد آمد مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده  20قانون ثبت
پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت به فاصله  30روز منتشر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول01 :08/1400/
تاریخ انتشار نوبت دوم 01 :09/1400/
حسین قائد گیوی
رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

