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 21صفر 1437

آگهی حصر وراثت
مهین وطنخواه دارای شناسنامه شماره  127متولد داراب به شرح دادخواست به کالسه  5/94/157از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم زراعتی حیدرآبادی به شناسنامه  359در تاریخ  90/4/6در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه فوقالذکر با مشخصات فوقالذکر عیال دائمی
 -2مسعود زراعتی حیدرآبادی به شماره شناسنامه  3220صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
 -3معصومه اکبری حیدرآبادی به شماره شناسنامه  416صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
 -4فاطمه زراعتی حیدرآبادی به شماره شناسنامه  474صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
 -5نسرین زراعتی حیدرآبادی به شماره شناسنامه  275صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /497م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه پنجم داراب
بهرام ابراری
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  139460311015002124مورخ  94/8/20هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی پوران اســکندری فرزند رحمن به شماره شناسنامه
 30صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  144/75مترمربع پالک  5558فرعــی از  10اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  1101فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش 5
فارس شهرستان ارسنجان ســند مالکیت مشاعی در ازاء حصه مشاعی
(مورد ثبت صفحه  402دفتر  10امالک ذیل شــماره ثبت  )411انتقالی از
طرف محمدعلی ابراهیمی 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 مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .توضیح ًا برابر
اســناد رهنی شــماره  42827مورخ  90/5/24و  42829مورخ 90/5/24
دفتر  28ارسنجان در رهن بانک مسکن شعبه ارسنجان قرار دارد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2633م 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  139460311015001998مورخ  94/8/13هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی بهجت ابراهیمی فرزند کاکاخان به شــماره
شناسنامه  4316صادره از ارسنجان در ســه دانگ مشاع از ششدانگ
یکباب ساختمان به مســاحت  87/75مترمربع پالک  5543فرعی از 10
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1072فرعی از  10اصلی واقع در قطعه
یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از سهیال و
صدیقه و ســعیده ابراهیمی 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2585م 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  139460311015002098مورخ  94/8/17هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی وحید اســکندری فرزند بهرام به شماره
شناسنامه  540صادره از ارسنجان در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه
به مســاحت  48/50مترمربع پالک  5552فرعی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1017فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش 5
فارس شهرستان ارسنجان خریداری از هاشم ابراهیمی 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 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 اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2617م 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  139460311015001995مورخ  94/8/13هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی حمید زارعی فرزند محمدعلی به شــماره
شناســنامه  186صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  266/90مترمربع پالک  5542فرعــی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1094فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش 5
فارس شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از اصغر حسنشاهی
احدی از ورثه علیمحمد حسنشــاهی 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 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 مدت
مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
توضیحات :پالک ملک  10/1094میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2581م 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  139460311015001961مورخ  94/8/11هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی ابراهیم یداللهی فرزند عباس به شــماره شناسنامه
 247صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت
 228/70مترمربع پالک  5539فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  1081فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان
ارسنجان خریداری معالواســطه از هادی کشاورز مالک رسمی (ابتیاعی
فروشنده به موجب سند رسمی شــماره  10402مورخ  35/6/29دفتر
 28ارسنجان) 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 اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2575م 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  139460311015001209مورخ  94/6/18هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آزاد عواطفی راد فرزند غالمعلی به شماره
شناسنامه  16صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  256/70مترمربع پالک  5372فرعــی از  10اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  1119فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرستان ارســنجان خریداری معالواسطه از عباس رضائی
مالک رسمی (طبق سند شــماره  18647مورخ  75/7/26دفتر 28
ارســنجان) (مورد ثبت صفحه  37دفتر  20امالک ذیل شــماره ثبت
 )160محرز 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 داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار 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 ،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 اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2573م 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  139460311015002083مورخ  94/8/17هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی رقیه روســتا فرزند حبیب به شماره شناسنامه 79
صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  99مترمربع
پالک  5549فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  87فرعی از 10
اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس مبایعهنامه عادی و سند اعتراف
شــماره  13699مورخ  60/4/13خریداری معالواسطه از حاجی اسکندری
مالک رســمی (ابتیاعی فروشنده طی سند رســمی شماره  6201مورخ
 1341/1/9دفتر  28ارســنجان) 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 :پالک ملک مورد تقاضا  10/87صحیح میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2608م 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  139460311015002001مورخ  94/8/13هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی محمدعلی ابراهیمــی فرزند محمد به
شماره شناســنامه  6480078802صادره از ارســنجان در سه دانگ
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  87/75مترمربع پالک
 5543فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1072فرعی از 10
اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری
معالواسطه از سهیال و صدیقه و سعیده ابراهیمی مالکین 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 اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2587م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
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آگهی
خواهان هاجر شــاهین دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی آزادی نوبندگانی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان فسا نموده که جهت رسیدگی
به شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا واقع در استان فارس شهرستان فسا ارجاع و به کالسه  9109987310201077ثبت گردیده که وقت
رســیدگی آن مورخ  94/10/22ساعت  9تعیین شده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده
 73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود
تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /760م الف
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان فسا
سکینه جمالی
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  139460311015002035مورخ  94/8/16هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی محمدحســن نصیــری فرزند مهدی به
شــماره شناســنامه  18صادره از ارسنجان در ســه دانگ مشاع از
ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت  275/35مترمربع پالک
 5546فرعــی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  656فرعی
از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارســنجان
قسمتی به موجب سند رسمی مشاعی شماره  18803مورخ 75/9/24
دفتر  28ارسنجان در ازاء حصه مشــاعی و قسمتی دیگر مبایعهنامه
عادی /خریداری بیواســطه از مهدی نصیری و معالواسطه از عزیز
اسکندری مالکین رسمی محرز گردیده اســت .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 اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2591م 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  139460311015001990مورخ  94/8/12هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی نســترن ابراهیمی فرزند قلی به شماره
شناسنامه  4669صادره از ارسنجان در یک دانگ مشاع از ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  279/05مترمربع پالک  5541فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  96فرعــی از  10اصلی واقع در قطعه
یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان سند رسمی مشاعی شماره
 59957مورخ  68/11/2دفتر  55مرودشــت در ازاء حصه مشاعی
انتقالی از رضا رضائی 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 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 اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2579م 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  139460311015001923مورخ  94/8/9هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی علیقاسم ابراهیمیخو فرزند غالمحسین
به شماره شناســنامه  494صادره از مرودشت در ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  230/05مترمربع پالک  5538فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  1111فرعــی از  10اصلی واقع در قطعه
یک بخش  5فارس شهرســتان ارســنجان خریداری از غالمحسین
ابراهیمی مالک رسمی (طبق سند شماره  10152مورخ  55/2/11دفتر
 28ارسنجان) 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2571م 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 اصالحی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311015000792مــورخ  94/5/17هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی سید محمدحسن نعمتاللهی فرزند سید
محمدحسین به شــماره شناســنامه  4758صادره از ارسنجان در
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  286/40مترمربع پالک 5530
فرعی از  10اصلی مفروزی از پــاک  2533فرعی از  10اصلی تفکیکی
از پالک  1259فرعی از  10اصلی واقــع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان که در آگهی قبلی پالک  2533فرعی از  10اصلی
لحاظ گردیده است خریداری از غالمرضا و فتحاله و مرتضی رضائی
وراث مرحوم رمضان رضائی مالک رسمی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2599م 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  139460311015002038مورخ  94/8/16هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی احترام نصیری فرزند مهدی به شماره شناسنامه 55
صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  275/35مترمربع پالک  5546فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  656فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان قسمتی به موجب سند رسمی مشاعی شماره 18803
مورخ  75/9/24دفتر  28ارسنجان در ازاء حصه مشاعی و قسمتی دیگر
مبایعهنامه عادی /خریداری بیواسطه از مهدی نصیری و معالواسطه از
عزیز اسکندری مالکین 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 اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2589م 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  139460311015001987مورخ  94/8/12هیأت 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 ابراهیمی فرزند رضا به شماره شناسنامه
 91صادره از ارســنجان در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  279/05مترمربع پالک  5541فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  96فرعی از  10اصلی واقــع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان سند رسمی مشاعی شماره  59957مورخ 68/11/2
دفتر  55مرودشت در ازاء حصه مشــاعی انتقالی از رضا رضائی 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 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 اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2577م 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  139460311015001909مورخ  94/8/9هیأت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی زینت خادمی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  1033صادره
از ارسنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  137/90مترمربع
پالک  5534فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  265فرعی
از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان سند
رسمی مشاعی شماره  42974مورخ  90/6/22دفتر  28ارسنجان در ازاء
قسمتی از حصه مشــاعی انتقالی از طرف علی حسنشاهی مالک رسمی
(مورد ثبت صفحــه  104دفتر  16امالک ذیل شــماره ثبت  )359محرز
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 ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2562م 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  139460311015001918مــورخ  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 خانه به مساحت  205/10مترمربع
پالک  5537فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  642فرعی
از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان سند
رسمی شــماره  11624مورخ  56/12/8دفتر  28ارسنجان در ازاء حصه
مشاعی و مبایعهنامه عادی خریداری از حسن اسکندری و محمدمهدی و
محمدهادی رحیمی (موضوع سند رسمی شماره  11625مورخ 56/12/8
دفتر  28ارسنجان) مالکین رســمی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عمــوم 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 ،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 649
مورخ  94/7/14ملک مورد درخواست در پالک  10/642میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2565م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

