ثبتی و دادگستری
سهشنبه  26آبان 1394

 5صفر 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  139460311015001915مورخ  94/8/9هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی رحیمی فرزند شکراله به شماره شناسنامه  52صادره از ارسنجان
در یکباب خانه /یک قطعه زمین مزروعی /یک قطعه باغ به مساحت  198/55مترمربع پالک  5535فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 642فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان سند رسمی شماره  11624مورخ  56/12/8دفتر  28ارسنجان در ازاء
حصه مشــاعی و مبایعهنامه عادی خریداری از حسن اســکندری و محمدمهدی و محمدهادی (موضوع سند رسمی شماره  11625مورخ 56/12/8
دفتر  28ارســنجان) مالکین 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 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.
توضیحات :برابر گزارش کارشناسان منتخب هیات به وارده شماره  648مورخ  94/7/13ملک مورد درخواست در پالک  10/642میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2567م 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  139460311015001668مورخ  94/7/21هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی ابراهیم برزگر فرزند حسین به شماره شناسنامه 3
صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 341/65
مترمربــع پالک  5497فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 1066فرعــی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان
ارســنجان خریداری از زهرا جاویدی مالک رسمی 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 تســلیم اعتراض ،دادخواست 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 اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /2551م 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  139460311015001840مــورخ  94/8/4هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اشرف رحیمی فرزند حسن به شماره شناسنامه 58
صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  370مترمربع پالک  5522فرعــی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  745فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان سند رسمی مشاعی شماره  17536مورخ 74/8/8
دفتر  28ارسنجان در ازاء حصه مشاعی انتقالی از طرف غالمرضا اکبرپور
مالک رسمی و قســمتی دیگر مبایعهنامه عادی خریداری معالواسطه از
حسن اسکندری 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.
توضیحات :شماره سریال شناسنامه  769713صحیح میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /2537م 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  139460311015001837مورخ  94/8/4هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی شهره رحیمی فرزند حسن به شماره شناسنامه 729
صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  370مترمربع پالک  5522فرعــی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  745فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان سند رسمی مشاعی شماره  17536مورخ 74/8/8
دفتر  28ارسنجان در ازاء حصه مشاعی انتقالی از طرف غالمرضا اکبرپور
مالک رسمی و قســمتی دیگر مبایعهنامه عادی خریداری معالواسطه از
حسن 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 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 اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /2535م 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  139460311015001863مورخ  94/8/5هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی غالمحســین رحیمی فرزنــد ابراهیم به
شماره شناسنامه  31صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  340/20مترمربع پالک  5528فرعی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  654فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش 5
فارس شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از ورثه مرحوم اکبر
امینی احدی از ورثه علی امینی مالک رسمی محرز 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 اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /2549م 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  139460311015001844مورخ  94/8/4هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی عبدالخالق محمودی فرزند علی به شماره
شناســنامه  15صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  274/15مترمربع پالک  5523فرعــی از  10اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  1095فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از فریبرز ابراهیمی
نســبت به دو سهم مشاع به اســتثناء ثمن اعیانی و علی حسنشاهی
نســبت به ثمن اعیانی مالکین رســمی (مورد ثبت صفحه  357دفتر
 10امالک ذیل شــماره ثبت  238و صفحــه  41دفتر  40امالک) 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 اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /2539م 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  139460311015001828مورخ  94/8/3هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی غالمحســین حسنشاهی فرزند حاتم به
شماره شناسنامه  16صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  432/65مترمربع پالک  10/5520فرعی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1188فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرستان ارسنجان سند رسمی مشاعی شماره  14604مورخ
 61/12/2دفتر  28ارسنجان در ازاء باقیمانده سهام مشاعی انتقالی از
طرف طوطی 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 باشــند 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 اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /2533م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

آگهی مزایده عمومی (فروش خودرو)
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس حســب مجوز کمیسیون ماده دو به شماره  4629/17/51مورخ  94/4/31توسط سازمان امور اقتصادی
و دارایی فارس در نظر دارد  4دســتگاه خودروهای ســواری قابل شــمارهگذاری به شــرح جدول ذیل را به باالترین قیمت پیشنهادی از طریق
مزایده عمومی به فروش برســاند لذا از کلیه متقاضیان دعوت میشود جهت بازدید از خودروها به آدرس شیراز خیابان همت جنوبی اداره کل
ثبت اســناد و امالک استان فارس مراجعه و نسبت به دریافت برگ شــرایط مزایده از تاریخ  94/8/25به مدت  4روز یا یا مراجعه به سایت به
نشــانی  WWW.SABTFARS.IRیا واحد فناوری اطالعات طبقه دوم این اداره کل اقدام و از تاریخ  94/8/28لغایت  94/9/8نســبت به ارســال
مدارک به آدرس فوقالذکر اقدام نمایید ضمن ًا به اســتناد بند دال ماده  18قانون مناقصه و مزایدهها از شــرکتکنندگان جهت شــرکت در
کمیسیون مزایده دعوت به عمل میآید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

Nov 17، 2015

سال بیستم

شماره 5622

10

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311001005221مورخ  94/3/26هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی طیبه جاللی فرزند عوض به شماره شناسنامه  173صادره
از کازرون در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  200مترمربع پالک  7074فرعی از  1793اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  26فرعی از 1793
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی محمدقلی بهزادی 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 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/26 :
/19262م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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  139460311015001860مورخ  94/8/5هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی کورش شــادکام فرزند اکرم به شــماره
شناســنامه  5صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  270/75مترمربع پالک  5527فرعــی از  10اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  1118فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرستان ارســنجان خریداری معالواسطه از ورثه مرحوم
محمدابراهیم اسکندری احدی از ورثه علیرضا اسکندری مالک رسمی
(مورد ثبت صفحه  233دفتر  2امالک ذیل شــماره ثبت  )174محرز
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 اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /2547م 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  139460311015001912مــورخ  94/8/9هیأت 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 رحیمی فرزند شــکراله به شماره شناسنامه 52
صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 210/80
مترمربــع پالک  5536فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 642فرعی از  10اصلــی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان
ارسنجان سند رســمی شماره  11624مورخ  56/12/8دفتر  28ارسنجان
در ازاء حصه مشــاعی و مبایعهنامه عادی خریداری از حسن اسکندری
و محمدمهدی و محمدهادی رحیمی (موضوع سند رسمی  11625مورخ
 56/12/8دفتر  28ارسنجان) مالکین 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.
توضیحات :برابر گزارش کارشناسان منتخب هیات به وارده شماره 647
مورخ  94/7/13ملک مورد درخواست در پالک  10/642میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2569م 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  139460311015001847مورخ  94/8/4هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی صغری روســتائی فرزنــد خان میرزا به
شماره شناسنامه  253در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 357/85مترمربع پالک  5524فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده
از پــاک  1048فرعی از  10اصلی واقــع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از خدیجه اسکندری مالک
رسمی (طبق ســند رسمی شماره  12258مورخ  57/8/27دفتر 28
ارسنجان) محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود 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 تسلیم و پس از اخذ رسید 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.
توضیحات :شماره فیش پرداخت هزینه کارشناسی  351297صحیح
میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /2541م 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  139460311015001854مورخ  94/8/5هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی علی نعمتالهی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه
 113صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 267/60
مترمربــع پالک  5525فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 393فرعــی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان
ارسنجان قسمتی از سند مشاعی شــماره  15817مورخ  91/2/27دفتر
 174ارســنجان در ازاء حصه مشــاعی انتقالی از طرف وراث حســین
نعمتالهی 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 اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /2543م 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  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311017000442مورخ  94/7/8هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی نوشــاد محمدی فرزند اسد به شماره شناسنامه
 16398صادره از شیراز در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 95000
مترمربع تحت پالک  1303فرعی از  222اصلی مفروز و مجزی شــده
از پــاک  222باقیمانده قطعه یک بخش  5فــارس واقع در خرامه
شمال شهرک ایثار خریداری بیواســطه از جلیل پرهیزکاری فرزند
محمدحســن 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ،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 در هر حال صدور سند
مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /19246م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی

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  139460311015001830مورخ  94/8/3هیأت 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 حسنشــاهی فرزند حاتم به شــماره
شناســنامه  16صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 66/05مترمربع پالک  5521فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  1188فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان
ارسنجان ســند رسمی مشاعی شــماره  14604مورخ  61/12/2دفتر 28
ارسنجان در ازاء قسمتی از سهام مشاعی انتقالی از طرف طوطی 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 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /2531م 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  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139360311017000455مــورخ  93/3/21هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی اصغر قبادی فرزند الماس به شــماره
شناسنامه  26صادره از کربال در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 442/53مترمربع تحت پالک  2181فرعی از  216اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1فرعی از  216باقیمانــده قطعه یک بخش  5فارس
واقع در خرامه روستای کوه خیاره خریداری باواسطه از مالک رسمی
نوازالــه رنجبر فرزند کاکاخان محرز گردیده اســت .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 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد در هر
حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /19244م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311017000443مورخ  94/7/8هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اســد محمدی عمله فرزند علیمدد به شماره شناسنامه 257
صادره از آباده در ششــدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت
 100000مترمربــع تحت پالک  1304فرعــی از  222اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  222باقیمانده قطعه یک بخش  5فارس واقع در خرامه
پایینتر از شهرک ایثار خریداری به موجب سند قطعی  273999مورخ
 83/12/24دفترخانه  39شیراز 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
ســند مالکیت صادر خواهد شــد در هر حال صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /19245م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی

