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ثبت دروازه ورود به اقتصاد جهانی است

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1399واقع در قطعات  2و  5بخش های  26فارس و 6سابق بهبهان حوزه ثبتی
شهرستان دنابرابر مقررات ماده  12قانون ثبت و در اجرای ماده  59آیین نامه قانون ثبت به شرح ذیل آگهی
می گردد ./

فروعات پالک  234اصلی -روستای کتا
106 234/دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم
پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت 05 414/متر مربع مجزی شده از اراضی کتا ./
فروعات پالک  282اصلی -روستای ده شیخ
349 282/آقای جهانبخش بستام فرزند بازعلی ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت 88 392/متر مربع از نسق زراعتی بازعلی بستام
مجزی شده از اراضی ده شیخ./
فروعات پالک  312اصلی -پاتاوه
470 312/آقای ابوذر درخشان پی فرزند لطفعلی ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت 30 203/متر مربع از نسق زراعتی فریدون هرمزی پو
مجزی شده از اراضی پاتاوه.//
473 312/دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم
پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت 70 242/متر مربع مجزی شده از اراضی پاتاوه ./
480 312/آقای حسینعلی بامس فرزند یداله ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت 20 1120/متر مربع از نسق زراعتی بازعلی بستام مجزی شده از
اراضی پاتاوه
481 312/آقای محمدعلی نصرت زاد فرزند علی ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت 85 507/متر مربع از نسق زراعتی علی چوبک زن
مجزی شده از اراضی پاتاوه./
482 312/آقای فایز عطائی پور فرزند علی فتح ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت 46 339/متر مربع از نسق زراعتی علی فتح عطائی
پور مجزی شده از اراضی پاتاوه./
483 312/آقای محسن عطائی پور فرزند فایز ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت 51 241/متر مربع از نسق زراعتی علی فتح عطائی پور
مجزی شده از اراضی پاتاوه./
484 312/خانم نارنج پروز فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین محصور
به مساحت 88 226/متر مربع از نسق زراعتی علی علی فتح عطائی پور
مجزی شده از اراضی پاتاوه./
فروعات پالک  337اصلی -روستاهای گندی خوری و توت نده
380 337/آقای داوود آزرو فرزند کیان ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت 48 521/متر مربع از نسق زراعتی کیامرز آرزو مجزی شده ازاراضی
گندی خوری./
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381 337/آقای محمد سلطانی نژاد فرزند فرجعلی ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت 61 477/متر مربع از نسق زراعتی فرج علی شجداری
مجزی شده از اراضی توت نده./
فروعات پالک  339اصلی -روستای دارشاهی
152 339/آقای ابوطالب بدره فرزند مهدی ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت 12 411/متر مربع از نسق زراعتی مهدی بدره مجزی شده از
اراضی دارشاهی./
فروعات پالک  441اصلی -ده بزرگ سی سخت
2362 441/آقای رضا معیری فرزند اغو ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت 76 260/متر مربع از نسق زراعتی عین اله مظفری مجزی شده از
اراضی ده بزرگ سی سخت./
2371 441/آقایان حمیدرضا توکل فرزند غالمرضا و محمد توکل سی
سخت فرزند راه خدا ششدانگ یک قطعه زمین بالمناصفه به مساحت 5039/
متر مربع از نسق زراعتی راه خدا توکل سی سخت مجزی شده از اراضی ده
بزرگ سی سخت./
2372 441/آقای محمد راستگو سی سخت فرزند مراد علی ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت 33 323/متر مربع از نسق زراعتی مجزی
شده از اراضی ده بزرگ سی سخت./
2373 441/آقای ابراهیم حدادی سی سخت فرزند عزیزاله ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت 31 387/متر مربع از نسق زراعتی مجزی شده از
اراضی ده بزرگ سی سخت./
2374 441/آقای جان فزا کریمی سی سخت فرزند عین اله ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت 15 132/متر مربع از نسق زراعتی رحیم کریمی
مجزی شده از اراضی ده بزرگ سی سخت./
2375 441/آقای جان فزا کریمی سی سخت فرزند عین اله ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت 63 618/متر مربع از نسق زراعتی رحیم کریمی
مجزی شده از اراضی ده بزرگ سی سخت./
فروعات پالک  454اصلی -قلعه مرکزی سی سخت
436 454/خانم مریم صیادی مقدم سی سخت فرزند همت اله ششدانگ
یک قطعه زمین محصور به مساحت 70 345/متر مربع از نسق زراعتی پرویز
نیک اقبال مجزی شده از اراضی قلعه مرکزی سی سخت./
فروعات پالک  571اصلی -حسین آباد سی سخت
273 571/آقای پژمان نظری فرزند محمدحسین ششدانگ یک قطعه
زمین محصور به مساحت 75 19/متر مربع از نسق زراعتی لطف اله

جهانفکریان مجزی شده از اراضی حسین آباد سی سخت./
فروعات پالک  590اصلی -کل کل عباس آباد کریک
194 590/آقای وحید مرتضوی فرزند ضیاء ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت 84 677/متر مربع از نسق زراعتی اکرم مرتضوی مجزی شده از
اراضی کل کل عباس آباد کریک./
195 590/خانم سیده فاطمه قرشی فرزند سید محمد ششدانگ یک قطعه
زمین محصور به مساحت 14 142/متر مربع از نسق زراعتی ابراهیم طاهری
مجزی شده از اراضی کل کل عباس آباد کریک./
196 590/دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی
استان کهگیلویه و بویراحمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
47 1399/متر مربع مجزی شده از اراضی کل کل عباس آباد کریک ./
فروعات پالک  591اصلی -معصوم آباد کریک
516 591/آقای محمد والیتی فرزند محمدجعفر ششدانگ یک قطعه زمین
محصور به مساحت 76 215/متر مربع از نسق زراعتی غالمعلی معصومی
مجزی شده از اراضی معصوم آباد کریک./
517 591/آقای سید قدرت اله مرتضوی پور فرزند سید سیف اله ششدانگ

یک قطعه زمین محصور به مساحت 25 580/متر مربع از نسق زراعتی سیف
اله مرتضوی پور 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 اول 01 :08/1399/
تاریخ انتشار نوبت دوم 01 :09/1399 /
اصغر حسن زاده نصرآباد عليا
رئيس ثبت دنا

آگهی اصالحی

اگهی اصالحی نوبتی سه ماهه اول  1399واحد ثبتی دنا
(موضوع تبصره 1ماده  25قانون ثبت )

اگهی نوبتی اصالحی رقبه ذیل واقع در قطعه  5بخش  6سابق بهبهان که طبق بند  387قانون ثبت آگهی آن باید
تجدید و به علت اشتباهی که در اگهی قبلی رخ داده بود اینک با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره پالک و مقدار و محل
ملک به شرح ذیل اگهی میشود:
18 292/آقای ناصر بهمنی فرزند کائید ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 25 764/متر مربع از نسق زراعتی
ناصر بهمنی مجزی شده از اراضی بهرام بیگی . /لذا طبق مقررات تبصره 1ماده  12قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی
چنانچه اشخاصی به پالک فوق اعتراض دارند از تاریخ انتشار به مدت  30روز میتواند اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم
و رسید عرضحال دریافت دارند بدهی است پس از سپری شدن مهلت قانونی ذکر شده اعتراض پذیرفته نخواهد شد.
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نظر به دستور ماده  12قانون ثبت و ماده59آیین نامه قانون مشخصات امالک و اشخاصی که در سه ماهه
دوم سال( 99تیرومردادوشهریور) درخواست ثبت گردیده واقع در قطعات مختلف بخش  5دوگنبدان جهت
اطالع عموم به شرح زیر آگهی می شود :

-3اصلی
594فرعی از-3اصلی-آقای سیدهیبت فرجامی فرزندسیدعلی شاد
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 9000مترمربع واقع درقطعه یک
بخش پنج دوگنبدان روستای سربیشه بیدزرد
595فرعی از-3اصلی -آقای سیدهیبت فرجامی فرزندسیدعلی شاد
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 8017/ 46مترمربع واقع درقطعه
یک بخش پنج دوگنبدان روستای سربیشه بیدزرد
596فرعی از-3اصلی -آقای سیدهیبت فرجامی فرزندسیدعلی
شادششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 72819/ 73مترمربع واقع
درقطعه یک بخش پنج دوگنبدان روستای سربیشه بیدزرد
 -8اصلی
 362فرعی از  8اصلی  -خانم تهمینه مقدسی فرزند غالمرضا ششدانگ
یک باب ساختمان تاالرومراسمات به مساحت4644متر مربع واقع در قطعه
یک بخش پنج دوگنبدان روستای سرآبننیزسفلی
 -21اصلی
 10466فرعی از  21اصلی  -آقای یداله فرازمند فرزند کریم ششدانگ یک
باب خانه به مساحت 104/ 50متر مربع واقع در قطعه یک بخش پنج دوگنبدان
پشت بازارچه شهرداری
10474فرعی از 21اصلی  -آقای داریوش بهمنی نژاد فرزندفالمرز ششدانگ
یکباب خانه به مساحت127/ 11مترمربع واقع درقطعه یک بخش پنج دوگنبدان
محله لبنان خیابان سعدی
-22اصلی
آقای علی حاتمی کاهکش
16213فرعی از22-اصلی
فرزندحسین ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت3069/ 89
ترمربع واقع درقطعه یک بخش پنج دوگنبدان قریه پروبالی
16214فرعی از-22اصلی آقای علی حاتمی کاهکش فرزندحسین ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 23939/ 26مترمربع واقع درقطعه یک
بخش پنج دوگنبدان قریه پروبالی
16215فرعی از-22اصلی آقای علی حاتمی کاهکش فرزندحسین ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت5289/ 25مترمربع واقع درقطعه یک

بخش پنج دوگنبدان قریه پروبالی
16216فرعی از-22اصلی آقای علی حاتمی کاهکش فرزندحسین ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5254مترمربع واقع درقطعه یک بخش
پنج دوگنبدان قریه پروبالی
16217فرعی از-22اصلی آقای علی حاتمی کاهکش فرزندحسین ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 150/ 86مترمربع واقع درقطعه یک بخش
پنج دوگنبدان قریه پروبالی
-23اصلی
1075فرعی از-23اصلی آقای حبیب اله اسدی آبگرمکان فرزند اصغر
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2993/ 47مترمربع واقع
درقطعه یک بخش پنج دوگنبدان جاده شیرازگچساران بعدازفرودگاه جنب
مرغداری اسدی
-24اصلی
682فرعی از-24اصلی آقای فریدون کرمیان فرزندبهرام ششدانگ یک
قطعه زمین زراعی به مساحت 15683مترمربع واقع درقطعه یک بخش پنج
دوگنبدان روستای خنگ بنار
683فرعی از-24اصلی آقای فریدون کرمیان فرزندبهرام ششدانگ یک
قطعه زمین زراعی به مساحت 15446مترمربع واقع درقطعه یک بخش پنج
دوگنبدان روستای خنگ بنار
-26اصلی
 6063فرعی از  26اصلی  -آقای بهنام درخشان فرزندحبیب اله ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی به مساحت 80000مترمربع (8هکتار) واقع درقطعه یک
بخش پنج دوگنبدان آبگرمو
6068فرعی از-26اصلی آقای احمدخواجویان فرزندنادعلی وآقای
علی خواجوی فرزندهادی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت
60590مترمربع واقع درقطعه یک بخش پنج دوگنبدان آبگرمو
6069فرعی از-26اصلی آقای احمدخواجویان فرزندنادعلی وآقای علی
خواجوی فرزندهادی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی
به مساحت 6200مترمربع واقع درقطعه یک بخش پنج دوگنبدان آبگرمو
6070فرعی از-26اصلی آقای احمدخواجویان فرزندنادعلی وآقای علی

خواجوی فرزندهادی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به
مساحت33410مترمربع واقع درقطعه یک بخش پنج دوگنبدان آبگرمو
6071فرعی از-26اصلی آقای احمدخواجویان فرزندنادعلی وآقای
علی خواجوی فرزندهادی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت
30600مترمربع واقع درقطعه یک بخش پنج دوگنبدان آبگرمو
6072فرعی از-26اصلی آقای احمدخواجویان فرزندنادعلی وآقای
علی خواجوی فرزندهادی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت
52400مترمربع واقع درقطعه یک بخش پنج دوگنبدان آبگرمو
6124فرعی از-26اصلی آقای حامدحدادی فرزندکاکاخان ششدانگ یک
باب خانه به مساحت 171/ 66مترمربع واقع در
قطعه یک بخش پنج دوگنبدان قریه آبگرمو
-46اصلی
104فرعی از-46اصلی آقای امیرکمایی فرزندمنصورششدانگ یک باب
ساختمان دامداری به مساحت7500مترمربع واقع درقطعه دوبخش پنج
شهرستان باشت روستای برغون
-48اصلی
3846فرعی از-48اصلی آقای حمیدعسکری فرزندحسن ششدانگ یک
باب گاوداری به مساحت 2002مترمربع واقع درقطعه دوبخش پنج شهرستان
باشت کمربندی باشت روستای تل مویزی
 -86اصلی
181فرعی از 86اصلی آقای عزیزاله فرجیان اصل فرزند شیرخان ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 55684متر مربع واقع در قطعه یک
بخشپنجدوگنبدانروستایمظفرآبادلیشتر
182فرعی از-86اصلی آقای عزیزاله فرجیان اصل فرزندشیرخان ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 69239/51متر مربع واقع در قطعه یک
بخش پنج دوگنبدان قریه مظفرآباد لیشتر
183فرعی از-86اصلی آقای عزیزاله فرجیان اصل فرزند شیرخان ششدانگ
یه قطعه زمین مزروعی به مساحت 94846مترمربع واقع در قطعه یک بخش
پنج دوگنبدان قریه مظفرآباد لیشتر
184فرعی از-86اصلی آقای عزیزاله فرجیان اصل فرزند شیرخان ششدانگ

یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 50000مترمربع واقع در قطعه یک بخش
پنج دوگنبدان قریه مظفرآباد لیشتر
185فرعی از-86اصلی آقای عزیزاله فرجیان اصل فرزند شیرخان ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت60000مترمربع واقع در قطعه یک بخش
پنج دوگنبدان قریه مظفر آباد لیشتر
186فرعی از-86اصلی آقای عزیزاله فرجیان اصل فرزند شیرخان ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 15740مترمربع واقع درقطعه یک بخش
پنج دوگنبدان قریه مظفرآباد لیشتر
187فرعی از-86اصلی آقای عزیزاله فرجیان اصل فرزند شیرخان ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 15540مترمربع واقع در قطعه یک بخش
پنج دوگنبدان قریه مظفرآباد لیشتر
-89اصلی
8فرعی از-89اصلی آقای نوروز پورسوسنی فرزند گوری ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت15501/5مترمربع واقع در قطعه یک بخش پنج
دوگنبدان روستای سردار لیشتر
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  30روز
منتشر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/08/01:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/09/01:
حسینقائدگیوی
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک دوگنبدان

