ثبتی و دادگستری
یکشنبه  26مهر 1394

 4محرم 1437

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311027000565مورخ  94/5/4هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فردین سلطانی سروستانی فرزند بهروز به شماره شناسنامه
 35صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  215/58مترمربع پالک  991فرعی از  40اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  40اصلی
واقع در قطعه یک بخش  9فارس حوزه ثبت ملک سروســتان خریداری شــده با قولنامه عادی (معالواسطه) از مالک رسمی مصباح جهاد محرز
گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود و در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /74م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001437مورخ  94/7/4هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی سعید حسن شاهی فرزند نورعلی به شماره
شناســنامه  131صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  298/50مترمربع پالک  5452فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1188فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان موروثی و خریداری از وراث نورعلی حسن شاهی و
نساء اسکندری مالکین رســمی (مورد ثبت صفحه  195دفتر  11امالک
ذیل شــماره ثبت  )185محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /2370م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001431مــورخ  94/7/1هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی مریم موســوی فرزند ســید علیاکبر به شــماره
شناسنامه  91صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ســاختمان به مســاحت  310/15مترمربع پالک  5445فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  1119فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک
بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان سند مالکیت مشاعی در ازاء حصه
مشــاعی (مورد ثبت صفحه  444دفتر  20امالک ذیل شــماره ثبت 160
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /2362م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001416مــورخ  94/7/1هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی ســمیه اسکندری فرزند احمدقلی به شماره
شناســنامه  238صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  59/95مترمربع پالک  5446فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1046فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارســنجان سند رسمی مشاعی شماره  1176مورخ 84/12/22
دفتر  174ارسنجان در ازاء حصه مشاعی انتقالی از طرف یداله اسکندری
مالک رســمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /2365م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001434مــورخ  94/7/1هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی غالمحســین حسن شــاهی فرزند حاتم به شماره
شناسنامه  16صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ســاختمان به مســاحت  310/15مترمربع پالک  5445فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  1119فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک
بخش  5فارس شهرستان ارســنجان سند مالکیت مشاعی در ازاء حصه
مشاعی (مورد ثبت صفحه  370دفتر  23امالک ذیل شماره ثبت )1616
انتقالی از طرف محمود نعمتالهی مالک رســمی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /2360م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015001659مورخ  94/7/20هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی عبدالحســین غالمی فرزند غالمحســین
به شــماره شناسنامه  203صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب
ســاختمان به مســاحت  503مترمربع پالک  5494فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  1085فرعی از  10اصلی واقع در قطعه
یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان سند مالکیت مشاعی در ازاء
حصه مشاعی (مورد ثبت صفحه  133دفتر  49امالک ذیل شماره ثبت
 )4357انتقالی از طرف بیبی نســاء اســکندری مالک رسمی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/11 :
 /2468م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015001496مورخ  94/7/7هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی حســین اســکندری فرزند اکبر به شماره
شناســنامه  223صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  317/40مترمربع پالک  5458فرعی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1068فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرستان ارســنجان مورد صلح از طرف خانم بیگم شیرازی
مالک رســمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /2382م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001419مورخ  94/7/1هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مصطفی رحمانی فرزند جلیل به شــماره
شناســنامه  280صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  163/90مترمربع پالک  5450فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1341فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرســتان ارســنجان خریداری از جلیل رحمانی مالک رسمی (سند
شــماره  4926مورخ  87/1/28دفتر  174ارســنجان) محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /2367م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001407مورخ  94/7/1هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی ســیروس نعمتی فرزند علی به شــماره
شناسنامه  166صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب مغازه مشتمل
بر طبق فوقانی به مســاحت  157مترمربع پــاک  5443فرعی از 10
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1078فرعی از  10اصلی واقع در
قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان سند مالکیت مشاعی/
در ازاء حصه مشــاعی (مورد ثبت صفحــه  232دفتر  42امالک ذیل
شماره ثبت  )5204انتقالی از طرف نورعلی حسن شاهی مالک رسمی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /2358م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
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آگهی فقدان سند مالکیت
حســین عاصی شیرازی وکیل جواد عاصی شــیرازی به موجب وکالتنامه شــماره  133515مورخ  93/7/14دفترخانه  73شیراز با تسلیم دو برگ
استشهادیه که در دفترخانه  73شیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی  262464ه  91مربوط به ششدانگ
یکباب خانه به پالک  4074واقع در بخش  2شیراز که ذیل ثبت  3779در صفحه  465دفتر  114امالک به نام جواد عاصی شیرازی ثبت و سند مالکیت
صادر و ششدانگ مورد ثبت به موجب سند رهنی شماره  12762مورخ  93/3/5دفترخانه  301شیراز در قبال مبلغ  475000000ریال نزد بانک انصار
در رهن میباشــد و به علت جابجایی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده
 120آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا
ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت ،المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/15078م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311016001637مــورخ  94/7/18هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی ایران وزارت دفاع
و پشــتیبانی نیروهای مسلح سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اعیانی
ششدانگ یکباب ســاختمان اداری به مساحت  26365/55مترمربع
پالک  5489فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1134فرعی
از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارســنجان
ســند اجاره نامه عادی و موافقتنامه شــماره /62/9-291الف مورخ
 94/6/11اداره اوقــاف و امور خیریه ارســنجان موقوفه زینالعابدین
رئیسالسادات مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
توضیحات :برابر گزارش کارشناسان منتخب هیات به وارده شماره
 3907مورخ  93/7/16پالک ملک مورد درخواســت  10/1134صحیح
است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/11 :
 /2462م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311015001439مــورخ  94/7/5هیأت
موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی معصومه زارع فرزند غریب به
شماره شناســنامه  2819صادره از مرودشت در سه دانگ مشاع از
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  253/20مترمربع پالک 5455
فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  988فرعی از  10اصلی
واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان خریداری از
عسکر رضائی مالک رسمی (طبق سند شماره  22446مورخ 78/4/9
دفتر  28ارســنجان) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /2380م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015004787مورخ  94/7/7هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مرضیه شیرازی فرزند اسمعیل به شماره
شناســنامه  247صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ
یکباب ســاختمان به مساحت  395/95مترمربع پالک  5457فرعی از
 10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  656فرعــی از  10اصلی واقع
در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان سند رسمی مشاعی
شــماره  20895مــورخ  77/3/10دفتر  28ارســنجان در ازاء حصه
مشاعی انتقالی از طرف عزیز اسکندری مالک رسمی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /2374م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001410مورخ  94/7/1هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی صغرا اســکندری فرزند محمدعلی به
شماره شناســنامه  4998صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب
مغازه به مســاحت  26/29مترمربع پــاک  5442فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  1078فرعی از  10اصلی واقع در قطعه
یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از میرزا
حسن شاهی مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /2356م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001499مورخ  94/7/7هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی ولی نوذری فرزند شــکراله به شــماره شناسنامه
 5877صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 229/30مترمربع پالک  5459فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از
پــاک  1084مکرر فرعی از  10اصلی واقــع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان سند مالکیت مشــاعی در ازاء حصه مشاعی انتقالی
از طرف حسام والیت مالک رسمی (مورد ثبت صفحه  10دفتر  34امالک
ذیل شماره ثبت  )3680محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
توضیحات :برابر صورتجلسه کارشناســی شماره 139460311015000289
مورخ  1394/3/28پالک ملک مورد درخواست  10/1084مکرر میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /2386م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001442مورخ  94/7/5هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی کوکب اســکندری فرزند علیحســین به شــماره
شناســنامه  124صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  333/40مترمربع پالک  5456فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  988فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان سند رســمی شماره  10312مورخ  55/5/4دفتر 28
ارســنجان در ازاء حصه مشاعی و قســمتی دیگر به موجب مبایعه نامه
عادی خریداری از صغری اســکندری ک ً
ال انتقالــی از طرف حاج محمد
اسکندری مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /2378م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001484مورخ  94/7/7هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی محمدمهدی رحیمی فرزند حبیب به شماره
شناسنامه  15صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ساختمان به مســاحت  395/95مترمربع پالک  5457فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  656فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک
بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان سند رسمی مشاعی شماره 20895
مورخ  77/3/10دفتر  28ارسنجان در ازاء حصه مشاعی انتقالی از طرف
عزیز اسکندری مالک رســمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /2376م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001383مورخ  94/6/31هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی امین نعمتالهی فرزند علیرضا به شماره شناسنامه
 141صادره از ارســنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  96/80مترمربع پالک  5439فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1130فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان خریداری معالواســطه از شرافت اسکندری مالک
رســمی (مورد ثبت صفحه  420دفتر  14امالک ذیل شــماره ثبت )177
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /2350م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

