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ثبت دروازه ورود به اقتصاد جهانی است

با توجه به دستور قسمت اخير ماده 11قانون ثبت اسناد وامالك و مواد 59و25ائين نامه قانون ثبت اشخاصي
كه نسبت به امالك مجهول المالك در سه ماهه چهارم سال 97تقاضاي ثبت نموده اند به شرح ذيل اگهي وبه
اطالع عموم می رساند.

فروعات پالک - 31اصلی قطعه 2بخش 6اراضی دره لبک
 - 31/4497فردوس ارشک فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین
محصور به مساحت  323/89مترمربع واقع در دهدشت کوچه آخر آموزش
وپرورش سمت چپ زارع صاحب نسق عبداله نیکدارجمال .
 - 31/4504علی دایی فرزند عبدالمحمد ششدانگ یک قطعه زمین
محصور به مساحت  250مترمربع واقع در دهدشت خیابان کمربندی دوم
جانبازان پشت اتش نشانی زارع صاحب نسق عزیز پورابراهیمی .
 - 31/4507علی حکیمی نژاد فرزند یزدان ششدانگ یک قطعه زمین
محصور به مساحت  169/47مترمربع واقع در دهدشت کوی آزادگان
خیابان فرهنگیان فرعی دوم زارع صاحب نسق سرتیپ کاظمی .
 - 31/4515محمد قاسم افرا فرزند علی ششدانگ یکباب خانه نیمه
تمام به مساحت  242/76مترمربع واقع در دهدشت کمربندی دوم بعد
از فلکه 180دستگاه فرعی دوم سمت راست زارع صاحب نسق محمدتقی
بهامین.
 - 31/4517دلبر درخشان فرزند جهانگیر ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  240مترمربع واقع در دهدشت خیابان آموزش وپرورش کوچه
آخر سمت چپ زارع صاحب نسق مظفردوهنده .
فروعات پالک - 38اصلی قطعه 2بخش 6اراضی روستای دم تنگ سپو
 - 38/99حسین پرندوار فرزند محمد ششدانگ یک قطعه باغ به
مساحت  26104/92مترمربع واقع در اراضی روستای دم تنگ سپو زارع
صاحب نسق محمد پرندوار .
فروعات پالک - 39اصلی قطعه 2بخش  6اراضی ضرغام آباد
 - 39/306یعقوب خبره فرزند علی مراد ششدانگ یک قطعه باغ به
مساحت  30518/47مترمربع واقع در اراضی روستای ضرغام آباد زارع
صاحب نسق یعقوب خبره .
 - 39/307کرامت اله پارسا پیلی فرزند کریم ششدانگ یک قطعه باغ
به مساحت  32477/97مترمربع واقع در اراضی ضرغام آباد زارع صاحب
نسق کریم پارسا پیلی .
فروعات پالک - 56اصلی قطعه 2بخش 6اراضی سمغان
 - 56/3219سید علی مطهری نژاد فرزند سید خلیفه ششدانگ یک
قطعه زمین محصور به مساحت  178/41مترمربع واقع در دهدشت بلوار
شهید آرانپور زارع صاحب نسق اسداله درخش .
 - 56/3232پریان واحدی پور فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین
به مساحت  299/09مترمربع واقع در دهدشت خیابان بعد از آب وفاضالب
شهری کوچه دوم سمت چپ زارع صاحب نسق سیف اله درخش .
 - 56/3233علیرضا صفری مقدم فرزند اکبر ششدانگ یک قطعه زمین
محصور به مساحت  205/57مترمربع واقع در دهدشت خیابان روبروی
پست قدیم زارع صاحب نسق فربان پورکپور .
 - 56/3235زینب الهی فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین محصور
به مساحت  207/56مترمربع واقع در دهدشت خیابان روبروی پست قدیم
جنب کانال زارع صاحب نسق قربان پورکپور.
 - 56/3245آیت اله قادر پناه فرزند شکراله ششدانگ یک قطعه زمین
محصور به مساحت  263/22مترمربع واقع در دهدشت پشت اداره آب
وفاضالب روبروی آموزشگاه دانشی کوچه سوم سمت چپ زارع صاحب
نسق اسداله درخش .
 - 56/3247فضل اله نوذری نژاد فرزند صفدر ششدانگ یک قطعه
زمین محصور به مساحت  567/94مترمربع واقع در دهدشت خیابان
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پشت اداره آب وفاضالب کوچه دوم سمت راست زارع صاحب نسق
سیف اله درخش .
 - 56/3250کلثوم بخشوده فرزند حسین ششدانگ یک قطعه زمین به
مساحت  230/67مترمربع واقع در دهدشت جاده قدیم قبرستان جنب
شهرک پرستاران زارع صاحب نسق برزو دست افکن .
 - 56/3251مهدی کرمیان زاده فرزند عبدالرحیم ششدانگ یک قطعه
زمین به مساحت  253/42مترمربع واقع در دهدشت جاده قدیم قبرستان
جنب شهرک پرستاران زارع صاحب نسق برزو دست افکن .
 - 56/3252کلثوم بخشوده فرزند حسین ششدانگ یک قطعه زمین
به مساحت  216/29مترمربع واقع در دهدشت جاده قدیم قبرستان جنب
شهرک پرستاران زارع صاحب نسق برزو دست افکن .
 - 56/3253کلثوم بخشوده فرزند حسین ششدانگ یک قطعه زمین به
مساحت  200مترمربع واقع در دهدشت جاده قدیم قبرستان جنب شهرک
پرستاران زارع صاحب نسق برزو دست افکن .
 - 56/3254کلثوم بخشوده فرزند حسین ششدانگ یک قطعه زمین به
مساحت  200مترمربع واقع در دهدشت جاده قدیم قبرستان جنب شهرک
پرستاران زارع صاحب نسق برزو دست افکن .
 - 56/3255کلثوم بخشوده فرزند حسین ششدانگ یک قطعه زمین به
مساحت  200مترمربع واقع در دهدشت جاده قدیم قبرستان جنب شهرک
پرستاران زارع صاحب نسق برزو دست افکن .
 - 56/3256کلثوم بخشوده فرزند حسین ششدانگ یک قطعه زمین
به مساحت  224/16مترمربع واقع در دهدشت جاده قدیم قبرستان جنب
شهرک پرستاران زارع صاحب نسق برزو دست افکن .
 - 56/3257کلثوم بخشوده فرزند حسین ششدانگ یک قطعه زمین
به مساحت  237/03مترمربع واقع در دهدشت جاده قدیم قبرستان جنب
شهرک پرستاران زارع صاحب نسق برزو دست افکن .
زمین به مساحت  260/26مترمربع واقع در دهدشت جاده قدیم
قبرستان جنب شهرک پرستاران زارع صاحب نسق برزو دست افکن .
 - 56/3259کلثوم بخشوده فرزند حسین ششدانگ یک قطعه زمین به
مساحت  200مترمربع واقع در دهدشت جاده قدیم قبرستان جنب شهرک
پرستاران زارع صاحب نسق برزو دست افکن .
 - 56/3260سید حسن طاهریان مقدم فرزند سیدعلی سینا ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  315/13مترمربع واقع دردهدشت خیابان گلزار
شهدا کوچه شهید حق جو زارع صاحب نسق قربان پورکپور .
 - 56/3261گل بیگم لقمان پور فرزند نوراله ششدانگ یکباب خانه
دوطبقه به مساحت  248/96مترمربع واقع در دهدشت خیابان پشت اداره
آب وفاضالب زارع صاحب نسق علی بینا دستپاک .
 -56/3262سیدسعادت اله باقری مقدم فرزند سید هیبت اله ششدانگ
یک قطعه زمین محصور به مساحت  200مترمربع واقع در دهدشت خیابان
منشعب از بلوار مذکورپارسی روبروی پست سابق زارع صاحب نسق قربان
پورکپور .
 - 56/3263فاطمه آذریان فرزند نعمت اله ششدانگ یک قطعه زمین
محصور به مساحت  299/30مترمربع واقع در دهدشت خیابان انتهای بلوار
شهید آرانپور سمت راست زارع صاحب نسق اسداله درخش .
 - 56/3264جان محمد بخشایش فرزند بابا ششدانگ یک قطعه زمین
به مساحت  1568/21مترمربع واقع در دهدشت جاده قبرستان جدید زارع
صاحب نسق برزو دست افکن .

فروعات پالک - 59اصلی قطعه 2بخش  6قریه رواق -دهدشت
 - 59/688حداد افشانده فرزند ساالر ششدانگ قسمتی از یکباب
مغازه به مساحت  24/58مترمربع واقع در دهدشت بلوار شریعتی جنب
شهرداری زارع مجهول .
 - 59/691عطری اکبریان فرزند جعفر ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 174/21مترمربع واقع در دهدشت خیابان جاده سوق کوچه منشعب
روبروی پمپ آب قدیم زارع مجهول .
فروعات پالک - 61اصلی قطعه 2بخش  6اراضی دره شور -دهدشت
 - 61/6074بشیرگلستانی فرزند بابا رحم ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  260/64مترمربع واقع در دهدشت خیابان  180دستگاه خیابان
سالن ورزشی کوچه شهید پردل زارع صاحب نسق حیدر آتش افروز.
 - 61/6099قلندر حبیبی زاده فرزند منصور ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  248/14مترمربع واقع در دهدشت خیابان سپاه کوچه شهید
کیان نژاد زارع صاحب نسق آزاد بهره مند .
 - 61/6166فاطمه سادات دانشی فرزند سیدامیر ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  343/91مترمربع واقع در دهدشت خیابان جهاد کشاورزی
روبروی نانوائی جاودان زارع صاحب نسق اسفندیار بوذری مقدم .
 - 61/6167حسین جبیره فرزند محمدزمان ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  253/05مترمربع واقع در دهدشت  180دستگاه خیابان شهید
رجبی زارع صاحب نسق جهرم خردمند خرم .
 -61/6169شیروان حق ستان فرزند جمشید ششدانگ یک قطعه زمین
محصور به مساحت  132/55مترمربع واقع در دهدشت خیابان اصلی 180
دستگاه نرسیده به دانشگاه آزاد زارع صاحب نسق شیرزاد انصاریان.
آفریدون .
 - 61/6170علی شجاعت فر فرزند منوچهر ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  244/67مترمربع واقع در دهدشت خیابان صداوسیما کوچه دوم
سمت راست زارع صاحب نسق صفدر آرانپور .
 - 61/6171جان محمد بخشایش فرزند بابا ششدانگ یک قطعه زمین
محصور به مساحت  572/37مترمربع واقع در دهدشت خیابان راهنمایی
ورانندگی زارع صاحب نسق کهزاد استوی.
 - 61/6172سجاد انصاری اصل فرزند محمدجان ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  185/96مترمربع واقع در دهدشت خیابان شهید نورالدینی
بعداز تقاطع شهید همایونفر زارع صاحب نسق محمدظریف چراغ چشم.
 - 61/6172سجاد انصاری اصل فرزند محمدجان ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  185/96مترمربع واقع در دهدشت خیابان شهید نورالدینی
بعد از تقاطع شهید همایونفر زارع صاحب نسق محمدظریف چراغ چشم .
 - 61/6173اله کرم کشاورز موخر فرزند پرویز ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  262/95مترمربع واقع در دهدشت جاده طولیان روبروی اورژانس
خاتم االنبیاء کوچه شهید دامک زارع صاحب نسق محمدکریم ویسی نژاد .
 - 61/6175رضا جمالی نیا فرزند خداخواست ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  291/39مترمربع واقع در دهدشت خیابان صداوسیما کوچه دوم
سمت راست جنب هنرستان فاطمیه زارع صاحب نسق خداخواست بیژنی
مفرد .
 - 61/6176جهانبخش کاظمی نسب فرزند لهراسب ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  217/29مترمربع واقع در دهدشت فلکه جهاد خیابان
شهید دستفال زارع صاحب نسق اردشیر اشکو 0.
 - 61/6177فریدون آذرخش فرزند اصغر ششدانگ یکباب خانه به

مساحت  188/54مترمربع واقع در دهدشت بعد از بیمارستان کوچه آخر
زارع صاحب نسق محمدظریف چراغ چشم .
 - 61/6178زینب بازیار فرزند یزدان ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام
به مساحت  243/95مترمبع واقع در دهدشت خیابان 180دستگاه کوچه
شهید صادقی جنب سیل بند زارع صاحب نسق مندنی استیک.
 - 61/6179ریحان روز پیکرفرزند علی مدد ششدانگ قسمتی از یکباب
خانه به مساحت  41/66مترمربع واقع در دهدشت خیابان شهید نورالدینی
جاده طولیان زارع صاحب نسق محمدظریف چراغ چشم.
 - 61/6181اکرم رستی فرزند کهیار ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 279/40مترمربع واقع در دهدشت خیابان شهید کیان نژاد کوچه بن بست
زارع صاحب نسق آزاد بهره مند .
فروعات پالک - 70اصلی قطعه 2بخش 6شهر دهدشت
 - 70/3946آفرین دارنهال فرزند محمدقاسم ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  67/51مترمربع واقع در دهدشت خیابان شهید
دادوند زارع مجهول .
 - 70/3958نشمین جان پارسه فرزند مشعل ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  202/03مترمربع واقع در دهدشت خیابان سپاه پاسداران کوچه
شهید تقوی پشت مخابرات زارع مجهول.
 - 70/3961سیدمنصور تقوی مفرد فرزند سیدیداله ششدانگ یک قطعه
زمین محصور به مساحت 252/59مترمربع واقع در دهدشت خیابان شهید
نورالدینی کوچه منشعبه زارع مجهول.
 - 70/3962ناصر منوچهری فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  83/97مترمربع واقع در دهدشت خیابان شهید چمران خیابان
شهید مطهری زارع مجهول .
 - 70/3963علی بلند گرای فرزند عبدالکریم ششدانگ یکباب مغازه
به مساحت  15/06مترمربع واقع در دهدشت خیابان مفتح شمالی بعد از
بازارچه تعاون زارع مجهول .
 - 70/3965نوراله منصور زاده فرزند اسحاق ششدانگ یک قطعه زمین
محصور به مساحت  267/50مترمربع واقع در دهدشت کوچه حوزه علمیه
زارع مجهول .
فروعات پالک - 123اصلی قطعه 4بخش 4لیکک سفلی
 - 123/2054اداره ثبت احوال شهرستان بهمئی تابع دولت جمهوری
اسالمی ایران -ششدانگ یکباب ساختمان اداری به مساحت 3000/19
مترمربع واقع در لیکک سفلی .
ماده  11قانون ثبت و ماده 59آئین نامه قانون مذکوربدين وسيله مراتب
در دو نوبت به فاصله30روز آگهي ميشودچنانچه مالك يا مالكين مشاعي
وفروشندگان نسبت به ملك مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ نشر آگهي
به مدت()90روز مهلت دارند اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت تسليم دارند
تا ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض نسبت به تنظیم دادخواست
وارائه
گواهی به این اداره اقدام نمایند.بديهي است پس از انقضاي مدت  ،اداره
ثبت برابر مقررات سند مالكيت مورد تقاضا را به نام نامبرده فوق صادر
خواهد كرد.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/2/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/3/1:
یاری زاده
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهگیلویه
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نظر به دستور ماده  12قانون ثبت و ماده59آیین نامه قانون مشخصات امالک و اشخاصی که در سه ماهه
چهارم سال( 97دی وبهمن واسفند) درخواست ثبت گردیده واقع در قطعات مختلف بخش  5دوگنبدان جهت
اطالع عموم به شرح زیر آگهی می شود:

 -4اصلی
 91فرعی از  4اصلی  -آقای سیف اله افراز فرزند فرج اله ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت 12047/60متر مربع واقع در قطعه یک
بخش پنج دوگنبدان روستای خربل دشت چهل بردهر
 92فرعی از  4اصلی  -آقای سیف اله افراز فرزند فرج اله ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3290/25مترمربع واقع در قطعه یک
بخش پنج دوگنبدان روستای خربل دشت چهل بردهر
 -21اصلی
 9445فرعی از  21اصلی  -خانم نازبیگم فرشادپور فرزند محمدزمان
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100/08متر مربع واقع در قطعه یک بخش
پنج دوگنبدان خیابان کیامرثی کوچه یکم
10049فرعی از 21اصلی  -خانم صاحب جان جوزانی بناری فرزندحسین
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100/17مترمربع واقع درقطعه یک بخش
پنج دوگنبدان محله سادات فلکه سه گوش

10124فرعی از 21اصلی  -آقای موسی آریایی فرد فرزندفرزندعلمدار
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107/50متر مربع واقع در قطعه یک بخش
پنج دوگنبدان محله لبنان باران 12باالی تپه
 10176فرعی از 21اصلی  -آقای محمددژکام فرزند سیداسداهلل
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 95/03متر مربع واقع در قطعه یک بخش
پنج دوگنبدان محله لبنان کوچه شهیدعبدی پور
10187فرعی از 21اصلی  -آقای یاسرهوشیاری تل چگاه فرزند هوشنگ
ششدانگ یکبابخانه به مساحت178/77متر مربع واقع در قطعه یک بخش
پنج دوگنبدان خیابان امینی کوچه 9
 10203فرعی از 21اصلی  -آقای حسام قبادی دمیه فرزند خلیفه
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 97/41متر مربع واقع در قطعه یک بخش
پنج دوگنبدان خیابان سعدی
10204فرعی از 21اصلی  -خانم جانپری عوض پور فرزند عوض ششدانگ
یکبابخانه به مساحت 71/33متر مربع واقع در قطعه یک بخش پنج

دوگنبدانخیابانشهیدامینیکوچههشتم
 -23اصلی
1048فرعی از 23اصلی  -آقای اله کس عبدی زاده فرزند فیض اله
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/70متر مربع واقع در قطعه یک بخش
پنج دوگنبدان محله رادک بزرگمهر 18
-26اصلی
 5975فرعی از  26اصلی  -خانم پروانه خرمی فرزنداحمد ششدانگ
یکباب خانه به مساحت 317/86متر مربع واقع درقطعه یک بخش پنج
دوگنبدانآبگرمو
 -88اصلی
61فرعی از 88اصلی  -شرکت تعاونی مکانیزاسیون کشاورزی لیشتربه
نمایندگی آقای علی گلستانی فرزندجمشید ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی دیمی به مساحت 13000متر مربع واقع در قطعه سه بخش پنج
دوگنبدانروستایمحمدآباد

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 15
قانون 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 30
روز منتشر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/02/02:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/03/01:
حسین قائد گیوی
رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

