
صفحه 7
چهارشنبه اول خرداد ۱۳۹۸ 

۱۶ رمضان ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۹۲

در اجرای ماده 12 قانون ثبت و مادتین 59 و64 آئین نامه 
قانون ثبت ، امالکی که در سه ماهه دی ، بهمن ، اسفند ، واقع 
در بخش یک بلوچستان شهرزاهدان وبخش دو بلوچستان 
میرجاوه از طرف اشخاص و دولت قبول ثبت شده است و 
تاکنون آگهی های نوبتی منتشر نشده و همچنین امالکی 
که می بایست طبق رای هیئت نظارت تجدید آگهی گردد با 
ذکر شماره پالک ، نام، نام خانوادگی متقاضی، نوع، مساحت 

و محل وقوع ملک به شرح ذیل آگهی می گردد .  
1189/1- اصلی خانم طاهره سعدی کمال آبادی فرزند 
علی ششدانگ عرصه یکباب منزل بمساحت 637/48 متر 

مربع خیابان فردوسی
1273- اصلی خانم ثریا ترکی فرزند غالمحسین ششدانگ 
با پالک  یک قطعه زمین بمساحت 45/91 متر مربع که 
1272– اصلی بصورت یکباب منزل در آمده است خیابان 

کفعمی 
بهروز  فرزند  سفیدی  خاک  علی  آقای  اصلی   -1311
ششدانگ عرصه یکباب منزل بمساحت 246/40 متر مربع 

مصطفی خمینی 26
1414- اصلی غالم رضا کاله دوز فرزند عبداهلل ششدانگ 
عرصه یکباب منزل بمساحت 130 متر مربع کوچه بن بست 
به مصطفی  نرسیده  خیابان مصطفی خمینی  از  منشعبه 

خمینی 28
محمد  فرزند  پور  شهرکی  رضا  آقای  اصلی   -1608
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 41/57 متر مربع که با 
پالک 1607 – اصلی به صورت یکباب منزل درآمده است 
از خیابان  کوچه بن بست )کوچه شهیدسبزکار( منشعبه 

امام خمینی39
غالمحسین  فرزند  کالنتری  بابک  آقای  اصلی   -1757
ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت 38/50 متر مربع 

خیابان امام خمینی 
2886/2- آقای عباسعلی خوش نظر فرزند احمد ششدانگ 
عرصه یکباب منزل بمساحت 178/26متر مربع کوچه خوش 

نظر منشعبه از خیابانهای پهلوانی ومصطفی خمینی 
3367/169- خانم نورجان خروط فرزند ملنگ ششدانگ 
اعیان یکباب منزل بمساحت 276 متر مربع کوچه منشعبه 

از 40 متری جام جم
3367/383- اصلی آقای علیرضا مسافر فرزند علیمراد 
ششدانگ اعیان یکباب منزل به مساحت200مترمربع کوچه 

منشعبه از خیابان 24 متری و سعدی شرقی
4145- اصلی آقای رحیم میرزائی باغابری فرزند رحمن 
مربع  بمساحت 91/57متر  منزل  یکباب  اعیان  ششدانگ 

خیابان میرزای شیرازی- میرزای شیرازی 8
5008- اصلی آقای علی حیرانی فرزند رمضان ششدانگ 

یکباب منزل بمساحت 801/86 متر مربع خیابان چمران
6172- اصلی آقای علیرضا شهریاری فرزند محمدجان 
ششدانگ عرصه یکباب منزل به مساحت 247/40 متر مربع 

خیابا ن سیستان – نبش سیستان 11 
6337- اصلی آقای ابراهیم خارکوهی فرزند ملک ششدانگ 
عرصه یکباب منزل به مساحت 168/70 متر مربع خیابان 
هیرمند – هیرمند 30 اولین کوچه بن بست سمت راست 

8834 – اصلی آقای عیسی کمالی بهرام آباد فرزند بدیل 
ششدانگ عرصه یکباب منزل بمساحت 84/12 متر مربع 

خیابان مرادقلی – مرادقلی 2
فرزند شاهدوست  احمد خرمائی  آقای  اصلی   -10425
ششدانگ یکباب منزل بمساحت 143/08 متر مربع بلوار 

بعثت – بعثت 9
بدیل  فرزند  زاده  ریکی  ابراهیم  آقای  اصلی   -11174
ششدانگ عرصه یکباب منزل بمساحت 229/05 متر مربع 

خیابان ولی عصر – ولی عصر 3
12313/1- اصلی آقای نیک محمد شه بخش فرزند نجیم 
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 12/85متر مربع خیابان 

چمران - نبش چمران 7
یوسف  فرزند  عابدینی  غالمعلی  آقای  اصلی   -15033
ششدانگ یکباب منزل بمساحت 41/05 متر مربع خیابان 

مدنی 14
18123- اصلی آقای جواد مرادقلی فرزند سعید محمد 

ششدانگ یکباب منزل بمساحت 113/33 متر مربع خیابان 
شهید رجائی – کوچه بن بست منشعبه از رجائی 36 

بدیل  فرزند  مقدم  فروغی  فرخ  خانم  اصلی   -18722 
ششدانگ یکباب منزل بمساحت 122/85 متر مربع خیابان 

شهید رجایی – رجایی 36 
22601- اصلی برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان 
) شرکت سهامی خاص ( به شناسه ملی 10500014937 
آن  به  متصل  محوطه  و  ساختمان  باب  چند  ششدانگ 

بمساحت 22378/22 متر مربع خیابان دانشگاه 
اسلم  فرزند  نهتانی  گل  بی بی  خانم  اصلی   -23962
ششدانگ یکباب منزل بمساحت 229/38 متر مربع کوچه 

بن بست منشعبه از سعدی 88
فرزند  کاری  آنی  محمد  سمانه  خانم  اصلی   -26807
محمدانور ششدانگ یکباب منزل به مساحت 187/82 متر 

مربع خیابان یاسر – یاسر 10
فرزند  خالص  زهی  عیسی  مریم  خانم  اصلی   -27157
متر  به مساحت 186/04  یکباب منزل  دادخدا ششدانگ 

مربع خیابان مکران – مکران 9
بدیل  فرزند  شهرکی  فاطمه  خانم  اصلی   -27326/7
ششدانگ یکباب منزل بمساحت 230 متر مربع بلوار شهید 

فاضلی شانزده متری رضوان- نبش رضوان یک 
27331/2- اصلی خانم فاطمه ناروئی فرزند مزار ششدانگ 
یکباب منزل بمساحت 166/50 متر مربع خیابان نبوت – 

نبوت 6
27340/32- اصلی آقای برات الیق مرادقلی فرزند بدیل 
ششدانگ یکباب منزل بمساحت 250 متر مربع نبش خیابان 

نبوت و نبوت 8
فرزند عبداله ششدانگ  ماه پری ریگی  29396- خانم 
یکباب منزل بمساحت 177/28 متر مربع خیابان توکلی 

– توکلی5
29952-اصلی آقای نبی صباغی فرزند غالم ششدانگ 
یکباب منزل بمساحت 173/88 متر مربع خیابان چمران 

شمالی- خیابان بیست متری 
فرزند  گرگیچ  قنبرزهی  یاسر  آقای  اصلی   -31703/3
سهراب ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 122/30 متر 

مربع خیابان مکران – مکران 7
33424- اصلی آقای علی سهراب زهی فرزند عبدالرشید 
ششدانگ یکباب منزل بمساحت 67/65 متر مربع خیابان 

مکران – مکران 16
35223- اصلی خانم فاطمه زهرا ساالری عیلکی فرزند 
ابراهیم ششدانگ یکباب منزل بمساحت 308/42 متر مربع 

کوچه منشعبه از آزادی 28 منشعبه از خیابان آزادی
35308- اصلی خانم نصرت ریاحی فرزند محمد ششدانگ 
یکباب منزل بمساحت 132/50متر مربع بلوار رسالت کوچه 

8 متری منشعبه از بذر 2 
ابراهیم  فرزند  تیغ  مهدی جهان  آقای  اصلی   -35488
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 7/70 متر مربع که با 
پالک 16156 – اصلی بصورت یکباب منزل درآمده است. 

کوچه حافظ منشعبه از خیابان استادیوم 
35490- اصلی آقای علی جر فرزند ابراهیم ششدانگ 
با پالک  یک قطعه زمین بمساحت 14/87 متر مربع که 
9282 – اصلی بصورت یکباب منزل درآمده است خیابان 

سلمان فارسی
فرزندسید  قریشی  طیبه  سیده  خانم  اصلی   -35507
زین العابدین و سیدرضا قرشی فرزند سیدحسن هریک نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 
6/24 متر مربع که باپالک 3037/3-اصلی بصورت یکباب 
منزل درآمده است خیابان امیرالمومنین – امیرالمومنین21 
35508- اصلی آقای موسی ولی محمد نیا فرزند سهراب 
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 11/71 متر مربع که با 
پالک 18699 – اصلی بصورت یکباب منزل درآمده است 

خیابان شهید رجائی – رجائی 32 کوچه هامون
35530- اصلی آقای حمزه بومی ناروئی فرزند محمدعلی 
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 26/68 متر مربع که 
با پالک 15841- اصلی بصورت یکباب منزل درآمده است 

خیابان رجائی – کوچه پوشاک 9 

35531- اصلی خانم معصومه راعی فرد فرزند محمدحسین 
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 13/92 متر مربع که با 
پالک های 22583 – اصلی و 35532- اصلی بصورت یکباب 

منزل در آمده است خیابان مولوی مولوی یک
35532- اصلی خانم معصومه راعی فرد فرزند محمدحسین 
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 7/25 متر مربع که با 
پالک های 22583 – اصلی و 35531- اصلی بصورت یکباب 

منزل در آمده است خیابان مولوی مولوی یک 
غالمعلی  فرزند  مسگری  محمد  آقای  اصلی   -35533
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 13/20 متر مربع که 
با پالک 9038- اصلی بصورت یکباب منزل درآمده است 

خیابان شهید رجائی کوچه منشعبه از رجائی 8
35535- اصلی آقای سیداحسان موسوی فرزند سیدعلی 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 143/50 متر مربع که 
با پالک 2755- اصلی بصورت یکباب منزل درآمده است 

کوچه منشعبه از مسیل 25 متری مصلی
35537- اصلی آقای سلطان علی نظامی فرزند شیرعلی 
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 25/62 متر مربع که با 
تجمیعی پالکهای 4 و 3 /1924- اصلی بصورت یکباب منزل 

درآمده است خیابان سعدی کوچه شش متری
35538- اصلی خانم پری خاتون ناروئی نصرتی فرزند 
شیرمحمد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 
فرودگاه 20 متری  130/37 متر مربع خیابان 40 متری 

منشعبه کوچه مسجد حیدر 
فرزند  اکبری  میرداد  محمدرضا  آقای  اصلی   -35541
جان محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 54/15 
متر مربع که با پالک 4146/1 – اصلی بصورت یکباب منزل 

درآمده است کوچه منشعبه از خیابان امام خمینی
35542- اصلی آقای عبدالغفور دولت جاوید گرگیج فرزند 
غالم ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 130/03 متر مربع 

کمربندی خرمشهر 
35543- اصلی آقای حبیب پودینه فرزند عباس ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 148/31 متر مربع کمربندی 

خرمشهر
35544- اصلی آقای عباس پودینه فرزند ابراهیم ششدانگ 
کمربندی  مربع  217/66متر  بمساحت  ساختمان  یکباب 

خرمشهر 
قادربخش  فرزند  ریگی  محمود  آقای  اصلی   -35546
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 76/28 متر مربع که با 
پالک 18728 – اصلی بصورت یکباب منزل در آمده است 

خیابان شهید رجایی 8  
35547- اصلی آقای رحمت گمشادزائی فرزند درویش 
ششدانگ یکباب منزل بمساحت 114/95 متر مربع کوچه 

هرمز روبروی رسالت 4 و 6
حسین فرزند  برزگر  پرویز  آقای   -1 اصلی   -35552 

2- خانم منیر عبدی ورمال فرزند عباس هر یک به نسبت 
بمساحت  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه 
54/65 متر مربع که با پالک 18227- اصلی بصورت یکباب 
منزل درآمده است خیابان هیرمند هیرمند شمالی حدفاصل 

هیرمند 49 و 51  
35553-اصلی خانم سائره ناروئی فرزند محمد ششدانگ 
با پالک  یک قطعه زمین بمساحت 16/77 متر مربع که 
است  درآمده  منزل  یکباب  صورت  به  اصلی   -26582/1

خیابان عمار – عمار 13
محمد  دوست  فرزند  ریگی  آمنه  خانم  35554-اصلی 
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 18/95 متر مربع که 
با پالک 15333- اصلی بصورت یکباب منزل درآمده است 

خیابان شهید چمران – چمران 36
شاه  فرزند  نژاد  بی وفائی  نازبی  خانم  اصلی   -35556
محمد ششدانگ یکباب منزل بمساحت81/60 متر مربع 

بلوار رسالت بذر 2
35562- اصلی آقای محمدرضا گمرکی فرزند غالمعلی 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 23/52 متر مربع که 
با پالک 42/ 1362 اصلی تشکیل یکباب منزل را می دهد 

خیابان مولوی حسین بر 11
35563- اصلی خانم گل افروز نادری فاتح فرزند محمد 

ششدانگ یکباب منزل بمساحت 82/09 متر مربع خیابان 
رسالت روبروی رسالت 14 

35564- اصلی آقای عبداله حسن زهی فرزند نور محمد 
ششدانگ یکباب منزل بمساحت 135/78 متر مربع سعدی 

14 منشعبه از خیابان سعدی 
یارک  فرزند  گمشادزهی  زینب  خانم  اصلی   -35565
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 240 متر مربع کوچه 

منشعبه از خیابان دانشجو دانشجو 88
35567- اصلی آقای عبدالعزیز حسن زهی فرزند دلمراد 
ششدانگ یکباب منزل بمساحت 260/61 مترمربع کوچه 

منشعبه از خیابان 16 متری از جام جم 
35570- اصلی آقای ابراهیم لطیفی فرزند حسن ششدانگ 
با پالک  یک قطعه زمین بمساحت 26/95 متر مربع که 
6391 – اصلی بصورت یکباب منزل در آمده است خیابان 

مهر – مهر 7 کوچه بن بست 
برفی  فرزند  عربشاهی  تیمور  آقای  اصلی   -35571
به مساحت 10/77 متر مربع  ششدانگ یک قطعه زمین 
که با پالکهای 10470- اصلی و 35572- اصلی به صورت 
یکباب منزل درآمده است خیابان فلسطین – فلسطین 11
برفی  فرزند  عربشاهی  تیمور  آقای  اصلی   -35572
به مساحت 21/55 متر مربع  ششدانگ یک قطعه زمین 
که با پالکهای 10470- اصلی و 35571- اصلی به صورت 
یکباب منزل درآمده است خیابان فلسطین – فلسطین 11

بخش دوبلوچستان میرجاوه
244/5- اصلی دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی 
و  سیستان  استان  مرزبانی  فرماندهی  انتظامی  نیروی 
بلوچستان ششدانگ محل استقرار پاسگاه چاهلشکر بمساحت 
10000 متر مربع بخش دو بلوچستان میرجاوه اراضی تگور 

اصالحی بخش یک بلوچستان 
فرزند  اصفهانی  کراچی  احمد  آقای  اصلی   -2920/46
عبدالخالق ششدانگ عرصه یکباب منزل بمساحت 201/45 
متر مربع خیابان امام خمینی سیدقطب 7 ) کوچه منشعبه 
از آریانا سابق ( انتقالی از شهرداری زاهدان به موجب سند 
قطعی شماره 4894 مورخ 1353/11/8 دفترخانه 9 زاهدان 
که به موجب رای هیئت نظارت اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان سیستان وبلوچستان وارده به شماره 118/6630 مورخ 
1387/7/7 پالک مورد ثبت متن از 6313- اصلی به پالک 

46 فرعی از 2920 -اصلی اصالح گردید. 
اعتراض  اگهی  در  مندرج  امالک  به  نسبت  لذا هرکس 
داشته باشد و یا نسبت به امالک فوق بین او و متقاضی ثبت 
اقامه دعوی شده و در جریان رسیدگی می باشد اعتراض 
خود یا گواهی مشعر برطرح جریان دردادگاه را برابر مادتین 
16و17قانون ثبت از اولین روز انتشار اگهی نسبت به امالک 
جاری به مدت نود روزو امالک اصالحی بمدت 30روز به 
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زاهدان تسلیم و رسید 
دریافت نمایند ضمنا به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های جاری معترضی ثبتی مصوب سال 
1373وماده 86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت اعتراض باید 
کتبی به تقاضای ثبت و تحدید حدود موضوع مواد 16 و 
20قانون ثبت می باید توسط معترض به مدت یکماه از تاریخ 
قید اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواستی به مرجع 
ذیصالح قضائی صورت پذیرد وگواهی الزم را نیز از دادگاه 
اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک زاهدان تسلیم و رسید 

تحدید  شد  خواهد  ساقط  آنها  حق  واال  دارند  دریافت 
حدود امالک فوق برابر ماده 14 قانون ثبت بعمل خواهد 
آمد وکسانی که نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی آنها اعتراض 
داشته باشند برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود 
به مدت سی روز بشرح فوق پذیرفته خواهد شد این اگهی 

به فاصله 30روز در دو نوبت چاپ و منتشرمی شود.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/02/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/01

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال97   

حسينعلي ماليي
رئيس ثبت اسناد و امالك

 شهرستان زاهدان
م الف۲۸


