
پنج شنبه اول اسفند ۱۳۹۸- ۲۵ جمادی الثانی ۱۴۴۱ -شماره ۲۲۴۱۰    صفحه۷ کیهان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۹۸ )نوبت اول(
برابر ماده 12 و25 قانون ثبت و مواد 54 و 59 آیین نامه مذکور اینک امالکی که جزء حوزه ثبتی 
قزوین یا مجهول المالک بوده و در سه ماهه سوم سال 98 اظهارنامه آنها برگشته و یا امالکی که 
آگهی نوبتی آنها اشتباه بوده و طبق رای هیئت نظارت و یا طبق اختیارات تفویضی دستور اصالح 
آنها صادر شــده با ذکر شــماره ملک و نام و نام خانوادگی مالک و محل وقوع ملک جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش 4 شمال شرق قزوین

2533 فرعی از 296 فرعی از 3153  اصلی -  محســن قراخانی فرزند علی نسبت به 1/5 دانگ 
مشــاع و رضا حاج حســینی فرزند عباس نسبت به 1/5 دانگ مشــاع و حسن غفوری فرزند زیاد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین نهر متروکه به مساحت 40/21 متر مربع.
لذا برابر ماده 16 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده هرکســی نسبت به آگهی فوق اعتراض دارد 
می تواند از تاریخ انتشــار نوبت اول به مدت 90 روز و نســبت به آگهی اصالحی به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و رسید عرض حال اعتراض را دریافت نماید. ضمنا اعتراض 
به تقاضای ثبت موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت می باید توسط معترض ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مراجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی صورت پذیرد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/1      تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/1
شعبان عسگری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ قزوین

در اجرای ماده 11 و 12 قانون ثبت و ماده 59- آئین نامه قانون ثبت، اســامی اشخاصی 
که نســبت به امالک آنها پذیرش ثبت بعمل آمده بشرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی 

می شود.
170/3- اصلــی آقای علی حســین زاده بوالغی فرزند لطیف ششــدانگ عرصه یکباب 
منزل بمســاحت 144/24 متر مربع واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان خیابان 

امیرالمومنین- امیرالمومنین 23
1281/8 - اصلــی آقایان احمد و محمود و خانم مریم شــهرت همگی میرنژاد فرزندان 
حسین هر کدام به ترتیب دو سهم و دو سهم و یک سهم از پنج سهم ششدانگ عرصه 
یکباب منزل بمســاحت 100/40 متر مربع واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان 

خیابان باقری نبش باقری 15
1583 - اصلی آقایان رضا و محمد شهرت همگی خواجه درگی فرزندان حسین هر کدام 
به ترتیب چهار و دو دهم دانگ مشــاع و یک و هشــت دهم دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه یکباب منزل به مســاحت 348/45 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر 

زاهدان پهلوانی 11 پالک 35 درب دوم
1853 - اصلــی آقای محمود عودی فرزند اکبر ششــدانگ عرصه یک قطعه زمین به 
مساحت 372/43 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان رزمجو مقدم 34

2055/2 - اصلی آقای حامد کمرکی فرزند حســن ششــدانگ عرصه یکباب منزل به 
مســاحت 126/31 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه منشعبه از 

خیابان سعدی
2137 - اصلــی خانم خان بی بی بهادرزائی فرزند حیات خان ششــدانگ عرصه یکباب 
منزل به مســاحت 115/93 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه 

آزادی 9 پشت مسجد عزیزیه
2529 - اصلی آقای امان اهلل ریگی میرجاوه فرزند امین ششــدانگ عرصه یکباب منزل 
بمســاحت 545/50 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان شریعتی 

بین شریعتی 27 و 29 
2644/2 - اصلی آقای پرویز ذات اکرم فرزند عباســعلی ششدانگ عرصه یکباب منزل 
بمســاحت 243/79 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان سعدی 

کوچه غالم سرور )سعدی 48(
3240/1 - اصلی خانم ســاره خاتون میرکازهی ریگی فرزند ســلطان محمد ششدانگ 
اعیان یکباب منزل به مســاحت 370/84 متر مربع واقع در بخش یک بلوچســتان شهر 

زاهدان خیابان مصطفی خمینی- مصطفی خمینی 63
4052/2 - اصلــی آقای نوروز علی مهربانی فرزند اســحق ششــدانگ عرصــه یکباب منزل 
بمساحت 118/97 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان مصطفی خمینی

5339 - اصلی خانم محدثه حق نظری فرزند علی اصغر ششــدانگ عرصه یکباب منزل 
بمســاحت 307/08 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه بن بست 

منشعبه از خیابان سعدی
7024 - اصلــی آقای محمد دری یوســف آبادی فرزند صفر ششــدانگ یکباب منزل 
بمســاحت 404/05 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان چمران 

کوچه بن بست منشعبه از چمران 16
7935 - اصلی آقای عبدالعزیز براهوئی فرزند دلمراد ششــدانگ عرصه یکباب منزل به 

مساحت 173/30 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان مهر 10
8643 - اصلی خانم مرضیه میشــی فرزند محمد ششــدانگ یکباب منزل به مساحت 
195/94 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان سعدی سعدی 70

11923/33 - اصلی آقای کریم حسین آبادی فرزند غالمحسین ششدانگ یکباب منزل 
بمســاحت 198 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان بلوار بهداشت نبش 

بهداشت 10
10947 - اصلی آقای علیرضا ســلمانی فرزند قاســم ششــدانگ عرصه یکباب منزل 
بمســاحت 109/82 متر مربع واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان خیابان شهید 

رجائی کوچه 10 متری
12411 - اصلی خانم ســحر میر فرزند علی و خانم ســمیرا میر فرزند علی و خانم زری 
میر فرزند بدیل هر کدام نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
143/99 متر مربع واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان خیابان سید قطب کوچه 

12 متری
15350 - اصلی آقای علی ره شــناس فرزند رضا ششــدانگ یکباب منزل به مســاحت 
394/44 متر مربع واقع در بخش یک بلوچســتان شــهر زاهدان جام جام- جام جم 45 

کوچه 5 متری
16443/1 - اصلی خانم شــهناز اشترک فرزند نیاز محمد ششدانگ یکباب منزل بمساحت 
123/74 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان خرمشهر- خرمشهر 4

17084/2 - اصلی خانم کبری گلوی فرزند محمدعلی ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
162/52 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان شهید طباطبائی

19262/8 - اصلی آقای محبعلی امیری فرد فرزند غالمعلی ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 168/45 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان  

دانشجو
20146 - اصلی آقای محمد مظلوم فرزند ابراهیم ششــدانگ یکباب منزل به مساحت 
141/85 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان شهید رجایی کوچه 

نیروگاه برق

22760/13 - اصلی آقای حســین قاســمی منش فرزند محمد ششدانگ یکباب منزل 
بمســاحت 189 متر مربع واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان خیابان 40 متری 

فرودگاه کوچه 10 متری منشعبه از 40 متری فرودگاه
24241 - اصلی خانم مریم براهوئی فرزند عبدالصمد ششــدانگ یکباب منزل بمساحت 
106/20 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان عمار کوچه 6 متری

24705/2 - اصلی آقای عبدالملک شــاهوزهی فرزند رشــید ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت 132/30 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان بعثت

27004 - اصلی آقای حســینعلی زریوه فرزند غالمرســول ششــدانگ یکباب منزل به 
مســاحت 264 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان معلم خیابان 

16 متری
27348/25 - اصلی آقای عید محمد ســاورزاده فرزند حاجی ششــدانگ یکباب منزل 
بمســاحت 249/80 متر مربع واقع در بخش یک بلوچســتان شــهر زاهدان بلوار شهید 

فاضلی 16 متری رضوان - رضوان 8
27470/126 - اصلــی خانم فاطمه اله دادی فرزند ابراهیم ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 669/28 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان 

30 متری منشعبه از بلوار یادگار امام)ره(
27499- اصلی خانم زهرا خرشــاه فرزند شــاه دوست ششدانگ یکباب منزل بمساحت 
317 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه های 5 متری و 8 متری 

منشعبه از بلوار بعثت
28897/56 - اصلی آقای سیف الدین رفیق دوست فرزند نور علی ششدانگ یکباب منزل 
بمســاحت 152/50 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان منشعبه 

از بلوار معلم
29689 - اصلی بانک صادرات ایران به شناسه ملی 411111556996 ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 91/12 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان تقاطع 

بلوار میرحسینی و خیابان هیرمند
30502 - اصلــی آقای خدانظــر دنکاله گرگیج فرزند موالداد ششــدانگ یکباب منزل 

بمساحت 306 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان عرفان
30575/2 - اصلی خانم طاهره ملک رئیســی فرزند عظیم ششــدانگ یکباب منزل به 
مســاحت 143/39 متر مربع واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان رسالت کوچه 

8 متری
31296 - اصلی خانم ســیما یوسفی قاســمی فرزند اله بخش ششدانگ یکباب منزل 
به مســاحت 66 متر مربع واقع در بخش یک بلوچســتان شــهر زاهدان خیابان آزادی 

شمالی- آزادی 26
34549- اصلی آقای حمزه زردازائی فرزند حیدر ششــدانگ یکباب منزل به مســاحت 
127/68 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان جام جم کوچه 10 

متری و 8 متری منشعبه از خیابان جام جم
34932- اصلی آقای براهیم شــه بخش فرزند رادو ششــدانگ یکباب منزل به مساحت 

647 متر مربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان بلوار جانبازان جانبازان 11
35026 - اصلی آقای محمد ناروئی فرزند عبدالواحد ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
196/98 متر مربع واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان خیابان رسالت کوچه 10 

متری
35601 - اصلی آقای سعید محمد ریگی فرد فرزند مالظریف ششدانگ یک قطعه زمین 
به مســاحت 34/11 متر مربع که با پالک 14557 - اصلی بصورت یکباب منزل درآمده 

است واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان چمران
35619- اصلــی آقای منصور شــیخ زاده فرزند فقیرمحمد ششــدانگ یکباب منزل به 
مساحت 295/85 مترمربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان بلوار معلم)معلم 8( 

خیابان هدایت نبش هدایت یک
35641- اصلی شــرکت صنایع غذایی مینو شــرق با شــماره ثبت 1794 و شناســه 
10860251887 ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 6/62 مترمربع که با پالک 
3162/1- اصلی تشــکیل یکباب منزل را می دهد واقع در بخش یک بلوچســتان شهر 

زاهدان خیابان مولوی حسین بر
35642- اصلــی خانم معصومه نادری فرزند علیجان ششــدانگ یــک قطعه زمین به 
مســاحت 14 مترمربع که با پالک 14770- اصلی بصورت یکباب منزل درآمده اســت 

واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه منشعبه از خیابان شهید رجایی 34
35644- اصلی آقای غالم محمد حسن زهی فرزند نورمحمد ششدانگ یک قطعه زمین 
بمساحت 39/20 مترمربع که با پالک 20029- اصلی بصورت یکباب منزل درآمده است 

واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان سعدی کوچه 6 متری
35645- اصلی آقای نوراحمد کبدانی کبیر فرزند ســلطان محمد ششــدانگ یک قطعه 
زمین بمســاحت 20/30 مترمربــع که با پالک 16481- اصلی بصــورت یکباب منزل 
درآمده اســت واقع در بخش یک بلوچستان شــهر زاهدان کوچه حاجی محمد از خیابان 

مرادقلی
35646- اصلی آقــای عمر براهوئی نظر فرزند منصور ششــدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 77/56 مترمربع که با پالک 22831- اصلی بصورت یکباب منزل درآمده است 

واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان مزاری- مزاری 39
35647- اصلی آقای غفار چشمه خاور گرگیچ فرزند خدانظر ششدانگ یک قطعه زمین 
بمساحت 46/72 مترمربع که با پالک 22066- اصلی بصورت یکباب منزل درآمده است 

واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان محله کریم آباد کوچه مصطفی خمینی 64
35648- اصلی آقای محمدرضا خوشــرو فرزند غالمحســین ششــدانگ یکباب مغازه 
به مســاحت 61 مترمربع واقع در بخش یک بلوچستان شــهر زاهدان تقاطع خیابانهای 

مرادقلی و خیابان امام خمینی)ره(
35649- اصلی آقای ناصر رخشــانی یازتپه فرزند شیرمحمد ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 129/4 مترمربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان 40 متری 

فرودگاه میالن جام جم 52
35650- اصلی آقای حمید جهانتیغ فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
12/57 مترمربع که با پالک 3932/2- اصلی بصورت یکباب منزل درآمده است واقع در 

بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان حسین  بر- حسین  بر 11
35651- اصلــی آقای غالم حســن ایرانی فرزند محمد ششــدانگ یک قطعه زمین به 
مســاحت 49/35 مترمربع که با پالک 3534- اصلی بصورت یکباب منزل درآمده است 

واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان پهلوانی
35652- اصلی آقای مهدی وظیفه دان فرزند محمدعلی ششــدانگ یک قطعه زمین به 
مســاحت 8/91 مترمربع که با پالک 9400/1- اصلی تشــکیل یکباب منزل را می دهد 

واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان سید قطب حد فاصل 15-17
35653- اصلی خانم شکوفه صادقی فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
14/38 مترمربع که با پالک 3397/9- اصلی بصورت یکباب ساختمان درآمده است واقع 

در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان مصطفی خمینی 10
35654- اصلی خانم زهرا مودی فرزند علی ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 
79/38 مترمربــع که با پالک 13520- اصلی تشــکیل یکباب منزل را می دهد واقع در 

بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان 12 متری منشعبه از خیابان مهر
35655- اصلی آقای عباس قاســمی رشــید فرزند جعفر ششدانگ یک قطعه زمین به 
مســاحت 16/78 مترمربع که با پالک هــای 12973- اصلی و 35656- اصلی بصورت 
یکباب منزل درآمده اســت واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان خیابان حافظ و 

کوچه 8 متری
35656- اصلی آقای عباس قاســمی رشــید فرزند جعفر ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 2/46 مترمربع که با پالکهای 12973- اصلی و 35655- اصلی بصورت یکباب 
منزل درآمده اســت واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان حافظ و کوچه 8 

متری
35657- اصلــی آقای خانعلی آقایی فرزند غالمرضا ششــدانگ یــک قطعه زمین به 
مساحت 70/04 مترمربع که با پالک 28577- اصلی بصورت یکباب منزل درآمده است 

واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان بعثت 16 متری عرفان
35658- اصلی آقای بهداد ســیفی فرزند محمدســعید و آقای ســمراد ســیفی فرزند 
محمدســعید هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
11/90 مترمربع که با پالک 1329/2- اصلی بصورت یکباب منزل درآمده است واقع در 

بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان شهید باقری کوچه حافظ 8
35659- اصلی خانم کلثوم صادقی فرزند محمد ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
9/88 مترمربع که با پالک 3524/25- اصلی تشــکیل یکباب منزل را می دهد واقع در 

بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان مدرس 22
35660- اصلی آقای عیدمحمد شــه بخش شــهمرادی فرزند حیدر ششــدانگ یکباب 
ســاختمان به مساحت 248/68 مترمربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان بلوار 

جانبازان نبش جانبازان 26
35662- اصلی خانم حلیمه شــه بخش فرزند یوسف ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
94/60 مترمربع واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان خیابان سعدی 100 کوچه 

8 متری
35665- اصلی آقای مهدی کیخا فرزند براتعلی ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
7/66 مترمربــع که با پالک 1794- اصلی بصورت یکباب منزل درآمده اســت واقع در 

بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان سعدی نبش سعدی 25
35667- اصلی آقای محمدرضا کریمی نیا فرزند محمد شریف ششدانگ یک قطعه زمین 
به مســاحت 36/58 مترمربع که با پالک 28432- اصلی به صورت یک باب منزل در 
آمده است واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان شهید رجایی- رجایی 37

35668- اصلی آقای علی متحدی  نژاد فرزند محمد و آقای امیرمهدی متحدی نژاد فرزند 
محمد هر یک به نســبت 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 9/10 
متــر مربع که با پالک 17711- اصلی به صورت یک باب منزل درآمده اســت واقع در 

بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان سلمان فارسی- سلمان فارسی 15
35669- اصلی آقای غالم نبی راشــکی فرزند شــاه جان ششــدانگ یک قطعه زمین 
 بــه مســاحت 10/01 مترمربع که با پــالک 4353- اصلی به صــورت یک باب منزل

درآمده است واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان فردوسی جنوبی
35670- اصلی آقای علی اصغر حق نظری فرزند محمدعلی ششــدانگ یک قطعه زمین 
به مســاحت 50/62مترمربع که با پالک 11822/1- اصلــی به صورت یک باب منزل 
درآمده اســت واقع در بخش یک بلوچستان شــهر زاهدان خیابان هیرمند- هیرمند 20 

کوچه 8 متری
35671- اصلی آقای احمد علی اصغری مقدم فرزند علی ششــدانگ یک قطعه زمین به 
مســاحت 50 مترمربع که با پالک 22979/11- اصلی به صورت یک باب منزل درآمده 

است واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان دانشگاه- دانشگاه 43

35672- اصلی آقای قاســم حسن پور فرزند محمدرضا ششــدانگ یک قطعه زمین به 
مســاحت 11/57 مترمربع که با پالک 18608- اصلی به صورت یک باب منزل درآمده 

است واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان جام جم کوچه 10 متری
35673- اصلی آقای محمدرضا چیتی فرزند اکبر ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
28/08 متر مربع که با پالک 3789/2- اصلی به صورت یک باب منزل درآمده اســت 

واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان مصطفی خمینی کوچه 8 متری
35674- اصلی آقای امید ناروئی نژاد فرزند سهراب ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
20/40 مترمربع که با پالک های 3074/7- اصلی و 35675- اصلی به صورت یک باب 

منزل درآمده است واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان رزمجو مقدم
35675- اصلی آقای امید ناروئی نژاد فرزند سهراب ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
5/74 مترمربــع که با پالک های 35674- اصلی و 3074/7- اصلی به صورت یک باب 

منزل درآمده است واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان رزمجو مقدم
35681- اصلــی آقای غالم محمد توتازهی فرزند برفی ششــدانگ یک قطعه زمین به 
مســاحت 1856 مترمربع که با پالک های 25791- اصلی و 35685 به صورت یک باب  
منزل درآمده است واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان جانبازان- جانبازان 

13
35683- اصلی خانم نوربی بی دالویز ناروئی فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین به 
مســاحت 63/35 مترمربع که با پالک 19044- اصلی به صورت یک باب منزل درآمده 

است واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان توحید کوچه 8 متری
35685- اصلــی آقای غالم محمد توتازهی فرزند برفی ششــدانگ یک قطعه زمین به  
مســاحت یک متر مربع که با پالک هــای 25791- اصلی و 35681- اصلی به صورت 
یک باب منزل درآمده است واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان جانبازان- 

جانبازان 13
35686- اصلی آقای ایرج ســرگزی فرزند غالمحسین ششــدانگ یک قطعه زمین به 
مســاحت  1/47 مترمربع که با پــالک 4087- اصلی و 35687- اصلی به صورت یک 
باب منزل درآمده اســت واقع در بخش یک بلوچستان شــهر زاهدان خیابان حسین بر 

کوچه 10 متری
35687- اصلی آقای ایرج ســرگزی فرزند غالمحسین ششــدانگ یک قطعه زمین به 
مســاحت 33/23 مترمربع که با پالک 4087- اصلی و 35686- اصلی به صورت یک 
باب منزل درآمده اســت واقع در بخش یک بلوچستان شــهر زاهدان خیابان حسین بر 

کوچه 10 متری
35688- اصلی خانم فاطمه رهدار فرزند حســین ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
178/53 مترمربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان سعدی شرقی کوچه 

10 متری
35697- اصلی آقای احمد ناروئی فرزند عبدالواحد ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
311/88 مترمربع واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان خیابان رسالت کوچه های 

10 متری
35701- اصلی آقای بشــیر احمد مالزهی فرزند عبداله ششــدانگ یک باب منزل به 
مســاحت 160/22 مترمربع واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان بلوار معلم خیابان 

امام سجاد)ع(
35703- اصلی آقای حامد عبدالمالکی فرزند ولی محمد ششــدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 25 متر مربع که با پالک 12303- اصلی به صورت یک باب منزل درآمده است 
واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان خرمشــهر 45 میالن اول سمت چپ درب 

سوم سمت چپ پالک 68
اصالحی بخش یک بلوچستان شهر زاهدان

2101- اصلی غالم رســول  محمدزاده فرزند ابوتراب ششــدانگ عرصه یک باب منزل 
به مســاحت 205/91 مترمربع خیابان سعدی کوچه 10 متری که در آگهی قبلی شماره 

پالک ثبتی به جای 2101- اصلی اشتباها 210/1- اصلی قید گردیده است.
لذا هر کس نســبت به امالک مندرج در آگهی اعتــراض دارد می تواند مطابق مواد 16 
و 17 قانــون ثبت مــواد 74 و 86- آئین نامــه قانون ثبت و همچنیــن طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد ســابقه ثبت مصوبه 
1373/5/25بایســتی ظرف مدت 90 روز از تاریخ انتشــار اولین آگهی نوبتی و نسبت به 
آگهی هــای اصالحی به مدت 30 روز از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهی، اعتراض خود 
را کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان زاهدان تسلیم و رسید اخذ نمایند و پس 
از تاریخ تســلیم باید ظرف مدت یک ماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضایی 
محــل وقوع ملــک تقدیم و گواهی الزم را اخذ و به اداره ثبت اســناد و امالک زاهدان 
تحویل نمایند. و اال پس از گذشــت موعد مقرر و نرسیدن اعتراض حق او ساقط خواهد 
شــد و چنانچه بین معترض و مســتدعی ثبت، دعوی در دادگاه مطرح است کسی که با 
مســتدعی ثبت طرف دعوی است در مهلت های مذکور باید گواهی الزم اخذ و به اداره 

ثبت زاهدان تسلیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/1                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/1

شناسه: 1503917
م الف 884

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 98 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

حسینعلی مالیی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۱۳۹۸ 
امالک واقع در بخش ۸ کنگان

برابر مقــررات ماده 11 و 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه ثبت اســناد و 
امالک فهرســت اسامی اشــخاصی که امالک آن ها در سه ماهه سوم سال 
98 قبول ثبت گردیده اند همچنین صورت امالکی که در آگهی قبلی اشــتباه 
منتشــر گردیده است به شــرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی می گردد 1- 
پالک 3985 فرعی از 1 اصلی آقای امیر دشــتی ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 200/21 متر واقع در بنک 2- پالک 1107 فرعی از اصلی 2 آقای 
محســن ربیعی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 198/38 متر مربع واقع 
در گوده 3- پالک 1108 فرعی از اصلی آقای غالمرضا تقدســی ششدانگ 
یک قطعه زمین فضای ســبز با بناهای احداثی در آن به مساحت 1685 متر 
مربع واقع در گوده 4- پالک 26189 فرعی از 3 اصلی خانم فاطمه آذرگون 
 ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 253/40 متر مربــع واقع در کنگان

5- پــالک 26234 فرعی از 3 اصلی آقای خلیل چاهیدانی ششــدانگ باب 
خانه به مساحت 235/90 متر مربع واقع در کنگان 6- پالک 26236 فرعی 
از 3 اصلی آقای ســعید ربیعی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/94 
متــر مربع واقع در کنگان 7- پالک 26245 فرعــی از 3 اصلی آقای جواد 
اصل علوانی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 143/53 متر مربع واقع در 
کنگان 8- پالک 26245 فرعی از 3 اصلی آقای حسین حسن پور ششدانگ 
یــک باب خانه به مســاحت 234/60 متر مربع واقــع در کنگان 9- پالک 
26250 فرعی از 3 اصلی ســیده منا موسوی ششــدانگ یک باب خانه به 

مســاحت 231/30 متر مربع واقع در کنگان 10- پالک 26262 فرعی از 3 
اصلی خانم لیال نعیمی حســینی نژاد ششــدانگ قسمتی از یک باب خانه به 
مســاحت 52/76 متر مربع واقع در کنــگان 11- پالک 26263 فرعی از 3 
اصلی عبدالباقی بحری ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 200 متر مربع 

واقع در کنگان 
آگهی نوبتی اصالحی

1- پــالک 26153 فرعی از 3 اصلی آقای توفیق ربیعه ششــدانگ یک باب 
خانه به مساحت 359/65 متر واقع در کنگان که در آگهی قبلی شماره پالک2 

اصلی اشتباهًا قید گردیده بود.
اشــخاصی که نســبت به ماهیت امالک مندرج در متن این آگهی اعتراض 
دارند می توانند طبق مواد 16-17 و 86 قانون آئین نامه ثبت از تاریخ انتشــار 
اولین آگهی نوبتی به مدت 90 روز اعتراض کتبی خود یا گواهی الزم مشــعر 
به طرح دعوی از دادگستری اخذ و به اداره ثبت کنگان تسلیم و رسید دریافت 
نمایید و مطابق ماده 20 ق-ث-  معترضین نســبت به حقوق ارتفاقی و حدود 
پالک های مشــمول قانون مذکور ظرف مهلــت 30 روز از عملیات تحدید و 
حدود تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را به اداره ثبت کنگان تسلیم 

و رسید دریافت نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/1           تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/1

شناسه آگهی: 1143328
امیرحسین شعبانی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کنگان

م الف 557

برابر مقررات ماده 11 و 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه ثبت اسناد و امالک فهرست 
اســامی اشخاصی که امالک آنها در ســه ماهه سوم سال 98 قبول ثبت گردیده اند به 

شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی می گردد:
1- پالک 3437 فرعی از 28 اصلی آقای ابراهیم جباری ششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت 385/82 مترمربع واقع در نخل تقی 
2- پــالک 3438 فرعی از 28 اصلی آقای خلیل جباری ششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت 337/25 مترمربع واقع در نخل تقی 
3- پالک 3439 فرعی از 28 اصلی آقای حبیب امینی  مامالو ششــدانگ یک باب خانه 

به مساحت 171/76 مترمربع واقع در نخل تقی
4- پالک 3440 فرعی از 28 اصلی آقای یوســف انصاری ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 195 مترمربع واقع در نخل تقی
5- پــالک 274 فرعی از 34 اصلی آقای عبدالرضا باقری ششــدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 20093/10 مترمربع واقع در عسکری
6- پالک 357 فرعی از 76 اصلی آقای عباس دســت پاک ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 448/11 مترمربع واقع در هاله 
7- پــالک 347 فرعی از 79 اصلی آقای محمد ابراهیمی ششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت 773/9 مترمربع واقع در زبار 
8- پالک 348 فرعی از 79 اصلی آقای یوســف یوســفی ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 16109 مترمربع واقع در زبار
9- پــالک 190 فرعی از 81 اصلی آقای ســلطان فضل ششــدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 10000 مترمربع واقع در کنارخیمه
10- پالک 220 فرعی از 82 اصلی آقای جاســم شــیخی ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 17431 مترمربع واقع در روستای خره

11- پالک 221 فرعی از 82 اصلی آقای جاســم شــیخی ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 20802/5 مترمربع واقع در روستای خره

12- پالک 222 فرعی از 83 اصلی آقای جاســم شــیخی ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 4507/01 مترمربع واقع در روستای خره

13- پالک 223 فرعی از 82 اصلی آقای جاســم شــیخی ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 10940/16 مترمربع واقع در روستای خره

ضمنا عملیات تحدید حدود پالک 34/274 در روز دوشنبه مورخ 98/11/21 به عمل خواهد آمد.
1- اشخاصی که نسبت به ماهیت امالک مندرج در متن این آگهی اعتراض دارند می توانند 
طبــق مــواد 16 و 17 و 86 قانون و آئین نامه ثبت از تاریخ انتشــار اولین آگهی نوبتی به 
مدت 90 روز اعتراض کتبی خود یا گواهی الزم مشــعر بر طرح دعوی از دادگستری اخذ 
و به اداره ثبت عســلویه تسلیم و رســید دریافت نماید. و مطابق ماده 20 ق.ث معترضین 
نســبت به حقوق ارتفاقی و حدود پالک های مشــمول قانون مذکور ظرف مدت 30روز از 
عملیات تحدید حدود و تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را به اداره ثبت عسلویه 

و رسید نمایند.
2- معترضین بــه تقاضای ثبت و تحدیدی حدود مکلفند طبــق تبصره واحده تعیین 
تکلیــف پرونده های معترض ثبتی مصــوب 73/02/25 اقدام نمایند. در غیر اینصورت 
عملیات ثبتی با رعایت تشــریفات و مقررات ادامه خواهد یافت. این آگهی در دو نوبت 

به فاصله 30 روز منتشر می گردد.
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داریوش جالل منش- سرپرست اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان عسلویه

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۱۳۹۸ امالک واقع  در بخش ۸ عسلویه مشتمل بر آگهی تحدید 
حدود امالک  مشمول قانون تعیین تکلیف ثبت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر مقررات ماده 11 و 12 قانون ثبــت و ماده 59 آئین نامه 
قانون ثبت اشــخاصی که امالک آنها در ســه ماهه سوم امسال 
1398 پذیــرش ثبــت گردیده اند و همچنیــن پرونده هایی که 
در اجرای قانون تعیین تکلیف در ســه ماهه ســوم سال 1398 
پذیرش ثبت گردیده اند به شــرح ذیل جهت اطالع  عموم آگهی 

می شود.
پالک 36/4779 آقای حســین حاتمی ششــدانگ یک باب خانه 

در والیت
پالک 36/4801 آقای اســماعیل مدرســی ششــدانگ یک باب 

خانه در والیت
پــالک 36/4832 آقــای قاســمعلی بــازآی ششــدانگ یک باب 

ساختمان واقع در اسالم آباد
پــالک 36/4833 آقــای حســین انصاریان ششــدانگ یک باب 

ساختمان واقع در والیت
پــالک 36/4835 آقــای صــادق زارعی فرد دو دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب خانه واقع در والیت که در اجرای قانون تعیین 

تکلیف پذیرش شده 
پــالک 36/4836 آقــای علــی زارعی فــرد دو دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب خانه واقع در والیت که در اجرای قانون تعیین 

تکلیف پذیرش شده 
پالک 36/4837 خانم شــیرین حســین زاده دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه واقع در والیت که در اجرای قانون تعیین 

تکلیف پذیرش شده 
پــالک 36/4838 آقای ســید علــی آذربار دو دانگ مشــاع از 

ششدانگ یک باب خانه واقع در والیت که در اجرای قانون تعیین 
تکلیف پذیرش شده 

پالک 36/4839 آقای ماندنی امجدی ششــدانگ یک باب خانه 
واقع در اسالم آباد

پــالک 36/4841 خانم فاطمه فتوحی زاده ششــدانگ یک باب 
خانه واقع در والیت

پالک 37/2171 خانم نیرالنســاء افتخاری ششــدانگ یک باب 
ساختمان واقع در خواجه احمدی

پالک 37/2242 آقای رضا نیکخواه ششدانگ یک باب ساختمان 
واقع در خواجه احمدی

پالک 37/2243 آقای عیسی سالمی ششدانگ یک باب ساختمان 
واقع در خواجه احمدی

پالک 37/2261 آقای حسن افراز ششدانگ یک باب ساختمان 
واقع در خواجه احمدی

پالک 37/2264 آقای عبداله بمبئی ششدانگ یک باب ساختمان 
واقع در خواجه احمدی

پالک 37/2265 آقای سید عبدالکریم حسینی ششدانگ یک باب 
ساختمان واقع در خواجه احمدی

پالک 42/283 آقای شیرزاد مینا ششدانگ یک قطعه نخیالت و 
مرکبات واقع در بابامبارکی 

پــالک 45/82 آقای علی فروغی ششــدانگ یک باب خانه واقع 
در تل قلعه

پالک 62/1353 آقای ســید احمد حســینی ششدانگ یک باب 
خانه واقع در بهرباغ

پالک 62/1354 آقایان جعفر روی دل و محمد روی دل هر کدام 
سه دانگ از شش دانگ یک باب ساختمان واقع در بهرباغ

پالک 62/1365 آقای حمید رضایی ششدانگ یک باب ساختمان 
واقع در بهرباغ

پالک 63/516 آقای مهدی حیدری ششدانگ یک باب خانه واقع 
در بهارستان

پالک 63/1818 آقای بهرام خدابخشــیان ششــدانگ یک باب 
ساختمان واقع در جاده فرودگاه 

پــالک 63/3080 خانم راضیه عطایی ششــدانگ یک باب خانه 
واقع در جاده فرودگاه

پالک 63/3120 آقای حسین پیرا ششدانگ یک باب خانه واقع 
در بهارستان

پالک 2330/326 آقای عباس صباحی ششــدانگ یک باب خانه 
واقع در پشتوریز

پــالک 2244/417  آقای عبداهلل دوانی ششــدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی واقع در نشان

پــالک 2244/418 آقای عبداهلل دوانی ششــدانگ یک قطعه 
نخیالت و مرکبات واقع در نشان

پالک 63/3161 آقای مســعود بنازاده ششدانگ یک باب خانه 
واقع در بهارستان

پــالک 63/3178 خانم هــا حمیــرا گودرزی و فوزیــه هر کدام 
سه دانگ مشاع و شش دانگ یک باب ساختمان واقع در جنوب جم.
پالک 63/3180 آقای حســین رستگار ششدانگ یک باب خانه 

واقع در بهارستان.

پالک 64/3192 آقایان اســفندیار کوهی و جابر مرادپور قلعه 
رشــیدی و سید روح اهلل موســوی هر کدام نسبت به دودانگ 

مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان واقع در جاده فرودگاه.
پالک 63/3194 خانم شــهربانو احمدی ششدانگ یک باب خانه 

واقع در جاده فرودگاه.
پــالک 71/215 آقــای حســن مهرابی ششــدانگ یک باب خانه 

واقع در جاده.
پــالک 130/190 آقای ابراهیم حســن پور ششــدانگ یک باب 

خانه واقع در کوری.
پــالک 2228/1393 آقای ســعید نوروزی ششــدانگ یک باب 

خانه واقع در ریز.
پالک 2228/1304 آقای حسن مختاری ششدانگ یک باب خانه 

واقع در ریز.
پالک 2228/1307 آقای محمد فرجی ششــدانگ یک باب خانه 

واقع در ریز.
پــالک 2228/1308 آقــای مصطفی فرجی ششــدانگ یک باب 

خانه واقع در ریز.
پــالک 2228/1309 آقای عباس درگاهی ششــدانگ یک باب 

خانه واقع در ریز.
پــالک 2228/1311 آقای علی اکبر والیتی ششــدانگ یک باب 

خانه واقع در ریز.
پالک 2230/326 آقای حســن صباحی ششدانگ یک باب واقع 

در پشتو ریز.
پالک 2230/325 آقای محمد صباحی ششــدانگ یک باب خانه 

واقع در پشتو ریز.
پالک 2230/326 آقای عباس صباحی ششــدانگ یک باب خانه 

واقع در پشتو ریز.
پــالک 2244/417 آقای عبداهلل دوانی ششــدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی واقع در نشان.
پــالک 2244/418 آقای عبداهلل دوانی ششــدانگ یک قطعه 

نخیالت و مرکبات واقع در نشان.
آگهی های اصالحی

پالک 37/2199 آقای احمد زایری ششدانگ یک باب ساختمان 
واقع در خواجه احمدی که نام  خانوادگی ایشــان اشتباها احمد 

زایدی درج گردیده است.
پالک 40/82 آقای بهرام کامرانی ششدانگ یک باب خانه واقع 
در زیبامکان که اشتباها ششدانگ از یک باب ساختمان واقع در 

زیبا کالن درج گردیده است.
پــالک 63/3036 خانم فاطمه حســین زاده ششــدانگ یک باب 
ســاختمان واقع در جنوب جم که اشــتباها قریه بهارستان درج 

گردیده است.
پالک 42/3076 خانم سیده نرگس حسینی ششدانگ یک باب 
خانه واقع در جنوب جم که اشتباها قریه بهارستان درج گردیده 

است.
پــالک 63/3136 خانم بتول آهنجان ششــدانگ یک باب خانه 
واقع در بهارستان که اشتباها نام خانوادگی ایشان بتول امتحان 

درج گردیده است.
پالک 63/3147 آقای عباس خسته مند چهاردانگ از ششدانگ 

یک باب ســاختمان واقع در بهارســتان که نام خانوادگی ایشان 
اشتباها عباس خسه در سند درج گردیده است.

هرکس نســبت به امالک منــدرج در این آگهــی  اعتراض دارد 
می تواند مطابق موارد 16 و 17 قانون ثبت و ماده 86 آئین نامه 
قانــون ثبت و همچنین طبق تبصره 2 مــاده واحد قانون تعیین 
تکلیــف پرونده هــای معترض ثبتی که فاقد ســابقه بــوده و یا 
اعتــراض آنهــا در مرجع قضایی از بین رفته اســت نســبت به 
مصوبه 1373/3/25 به مدت 90 روز از تاریخ انتشــار اولین 
آگهی نوبتی و نســبت به آگهی های اصالحی به مدت 30 روز از 
تاریــخ اولیــن نوبت آگهی اعتراض خود را کتبــا به اداره ثبت و 
اســناد و امالک شهرستان جم تسلیم و رسید اخذ نمایند. پس 
از تاریخ تســلیم باید ظرف مدت یک ماه دادخواســت خود را به 
مرجع ذی صالح قضایی محل وقوع ملک تقسیم و گواهی الزم را 
اخذ و به اداره ثبت جم تحویل دهند و اال پس از گذشت موعد 
مقرر و نرسیدن اعتراض حق او  ساقط خواهد شد و چنانچه بین 
معترضان و مســتدعین ثبت دعوی در دادگاه مطرح است کسی 
که با مستدعی ثبت طرف دعوی است باید گواهی الزم اخذ و به 

اداره ثبت و اسناد و امالک جم تسلیم نماید.
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