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 12محرم 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  139460311015001490مورخ  94/7/7هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مرتضی نعمتی فرزند حسین به شماره شناسنامه  70صادره از ارسنجان
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  372/01مترمربع پالک  5462فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1250فرعی از  10اصلی واقع
در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان خریداری معالواســطه از حاج بابا رحیمی مالک رسمی محرز گردیده است .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 داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2422م 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  139460311015001539مورخ  94/7/11هیأت 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 رحیمی فرزنــد محمدمهدی به
شماره شناسنامه  4853صادره از ارسنجان در ششدانگ قسمتی از
یکباب ساختمان به مســاحت  228/80مترمربع پالک  5471فرعی از
 10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1061فرعی از  10اصلی واقع در
قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان خریداری معالواسطه
از عصمت کریمی مالک رســمی (طبق سند شــماره  28376مورخ
 81/10/8دفتر  28ارسنجان) 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2420م 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  139460311015001542مورخ  94/7/11هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی حسین رحیمی فرزند محمدمهدی به شماره
شناســنامه  4853صادره از ارسنجان در ششــدانگ قسمتی از یکباب
ســاختمان به مســاحت  13/10مترمربع پالک  5472فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  1066فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک
بخش  5فارس شهرستان ارســنجان خریداری از فریبا ابراهیمی مالک
رسمی (طبق سند شــماره  6184مورخ  87/5/12دفتر  174ارسنجان)
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 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2418م 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  139460311015001535مورخ  94/7/9هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی فریبرز حسنشاهی فرزند میرزا به شماره
شناسنامه  4599صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  420/90مترمربع پالک  5469فرعی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1078فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرستان ارســنجان خریداری از معصومه ابراهیمی مالک
رسمی (مورد ثبت صفحه  544دفتر  2امالک ذیل شماره ثبت )235
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 رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2412م 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  139460311015001529مورخ  94/7/9هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی علی نعمتی فرزند اکبر به شــماره شناســنامه 169
صادره از ارســنجان در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  300/40مترمربع پالک  5468فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1267فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان سند رســمی مشاعی شماره  20969مورخ 77/4/3
دفتر  28ارسنجان در ازاء حصه مشاعی انتقالی و موروثی از مرحوم آسیه
نعمتی مالک رســمی محرز گردیده اســت .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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2410م 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  139460311015001509مورخ  94/7/9هیأت 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 محمدجانی فرزند دیدارقلی به
شــماره شناسنامه  6578صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  276/45مترمربع پالک  5463فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  1180فرعی از  10اصلی واقع در قطعه
یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از صفر
زارعــی احدی از ورثه غالمرضا زارعی مالک رســمی 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2398م 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  139460311015001520مــورخ  94/7/9هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی محمدرضا نعمتی فرزند زینل به شماره شناسنامه 21
صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  281/60مترمربع پالک  5465فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1255فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرســتان ارسنجان خریداری از ورثه ابوالقاســم معظم (نعمتی) مالک
رسمی محرز گردیده اســت .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 داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار 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.
توضیحات :کد پستی محل وقوع ملک  7376145935صحیح است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2404م 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  139460311015001513مورخ  94/7/9هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی احمد حسنشــاهی فرزند علی به شماره
شناسنامه  27صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  320/85مترمربع پالک  5464فرعــی از  10اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  1116فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از یداله اسکندری
احدی از ورثه علیحســین اسکندری مالک رسمی (مورد ثبت صفحه
 139دفتر  2امالک ذیل شــماره ثبت  )157محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2396م 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  139460311015001389مورخ  94/6/31هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی محمدرضا رحیمی فرزند حسن به شماره شناسنامه  103صادره
از ارسنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  336/90مترمربع
پــاک  5440فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  780مکرر
فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان
سند رسمی مشاعی شماره  53326مورخ  66/2/19دفتر  55مرودشت
در ازاء حصه مشــاعی انتقالی از طرف ابراهیم ابراهیمی و محمدمهدی
ابراهیمی مالکین 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2394م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
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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  139460311015001598مورخ  94/7/14هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مژگان رحیمی فرزند محمدحســین به شماره شناسنامه  17صادره از
ارســنجان در ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت  321/10مترمربع پالک  5482فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1250فرعی از 10
اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان خریداری معالواسطه از حاج بابا رحیمی 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 انتشــار 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 ،دادخواســت 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2445م 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  139460311015001547مورخ  94/7/11هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی سید مرتضی حسینی فرزند سید علیاکبر به شماره
شناســنامه  219صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  358/75مترمربع پالک  5473فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1364فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارســنجان خریداری معالواســطه از محمدمهدی اسکندری
احدی از ورثه 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 باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2416م 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  139460311015001532مورخ  94/7/9هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی حاجیه نعمتی فرزند حسین به شماره شناسنامه 38
صادره از ارســنجان در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  300/40مترمربع پالک  5468فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1267فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان ســند رسمی مشاعی شماره  20969مورخ 77/4/3
دفتر  28ارسنجان در ازاء حصه مشاعی انتقالی و موروثی از مرحوم آسیه
نعمتی محرز گردیده اســت .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 داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2408م 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  139460311015001523مورخ  94/7/9هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی علی نعمتالهی فرزند محمد به شــماره شناسنامه
 5240صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 229/85
مترمربــع پالک  5466فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 1255فرعــی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان
ارسنجان خریداری از وراث ابوالقاسم نعمتی (معظم) مالک رسمی محرز
گردیده است .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 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 ،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 :تاریخ مبایعهنامه  1389/8/15صحیح است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2402م 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  139460311015001448مورخ  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 عصمت زارعی فرزند حســن به شماره شناسنامه
 6480028937صادره از ارســنجان در ســه دانگ مشاع از ششدانگ
یکباب ساختمان به مســاحت  254/50مترمربع پالک  5454فرعی از 10
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1369فرعی از  10اصلی واقع در قطعه
یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان سند رسمی مشاعی  12745مورخ
 89/10/16دفتر  174ارسنجان در ازاء حصه مشاعی انتقالی معالواسطه از
سید یحیی حســینی مالک رسمی (مورد ثبت صفحه  449دفتر  14امالک
ذیل شــماره ثبت  )258محرز 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.
توضیحــات :برابــر صورتجلســه کارشناســان منتخب به شــماره
 139460311015000757مــورخ  1394/5/15ملک مورد درخواســت در
پالک  10/1369قرار دارد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2391م 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  139460311015001544مورخ  94/7/11هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی کریم رحیمی فرزند حاجی به شــماره شناسنامه 415
صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 284/80
مترمربع پالک  5470فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 654
فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان
خریداری از علیاکبر رحیمی مالک رســمی 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 باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2414م 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  139460311015001526مورخ  94/7/9هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی محمدعلی نعمتینژاد فرزند عبدالحسین به شماره
شناسنامه  6480003144صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب ساختمان
به مساحت  220/10مترمربع پالک  5467فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1257فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرســتان ارسنجان خریداری معالواسطه از مظفر معظم احدی از ورثه
ابوالقاسم نعمتی 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 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2406م 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  139460311015001516مــورخ  94/7/9هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی فرنگیس نعمتی فرزند عبدالحســین به شــماره
شناســنامه  60در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  281/60مترمربع پالک  5465فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1255فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرســتان ارسنجان خریداری از ورثه ابوالقاســم معظم (نعمتی) مالک
رسمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از
تاریخ انتشــار 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.
توضیحــات :پــاک ملــک  10/1255و شــماره مرســوله پســتی
 43680737617900052168و محل تولد ارسنجان صحیح است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2400م 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  139460311015001445مورخ  94/7/5هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی حمیدرضا نعمتاللهی فرزند درویش به شماره شناسنامه 421
صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  254/50مترمربع پالک  5454فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1369فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان سند رسمی مشاعی شماره  12745مورخ 89/10/16
دفتر  174ارسنجان در ازاء حصه مشاعی انتقالی معالواسطه از سید یحیی
حسینی مالک رسمی (مورد ثبت صفحه  449دفتر  14امالک ذیل شماره
ثبت  )258محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از
تاریخ انتشــار 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.
توضیحــات :برابــر صورتجلســه کارشناســان منتخب به شــماره
 139460311015000756مورخ  94/5/15ملک مورد درخواســت در پالک
 10/1369قرار دارد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2389م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

