ثبتی و دادگستری
یکشنبه  31اردیبهشت 1396
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه عیســی بدیعی فرزند عبدالنبی به اتهام ترک انفاق موضوع
شــکایت شــهال یزدانپناه فرزند علی در پرونده کالسه  960358این
شــعبه از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به
واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در
اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ
تا به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی ظرف یک ماه از تاریخ
انتشــار آگهی حاضر گردد .پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این
تصمیم قانونی اتخاذ میگردد.
/3527م الف
دادیار شعبه  18دادسرای عمومی و انقالب شیراز
مریم دهخدا
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  139621811008000282هیأت مورخ  96/2/12موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی زهره نســاجی جهرمی فرزند عبدالصمد به شماره شناسنامه
 629صادره از جهرم در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 526/15
مترمربــع پالک  159فرعی از  66اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 66اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از مالک رســمی رحمتاله
حورنگ محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم 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 ،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 اول96/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/3/17 :
/283م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان
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  139620311008000306هیأت مورخ  96/2/13موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی علیاکبر عباسزاده فرزند حســین به شماره شناسنامه 625
صــادره از جهرم در ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 75/14
مترمربع پالک  13فرعی از  2782اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6
فرعی از  2782اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از مالک رسمی
حسین نجاتی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبــت به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم 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 مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/3/17 :
/294م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان
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  139560311015002476مورخ  95/9/9هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان در ششدانگ
یکباب ساختمان (درمانگاه) به مساحت  1755/65مترمربع پالک 6022
فرعــی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  999فرعی از  10اصلی
واقع در قطعه یک بخش  5فارس ارســنجان به موجب صلحنامه عادی
انتقالی از طرف اسداله اســکندری 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 اول96/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/3/16 :
 /3920م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه
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  139560311015000647مــورخ  95/3/23هیــأت
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی فاطمه رضایی فرزند زینالعابدین به شماره
شناسنامه  10صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  339/60مترمربع پالک  6138فرعی از  10اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  1150فرعی از  10اصلی واقع در حوزه ثبت ملک
ارســنجان خریداری به موجب سند رســمی از قلی حسنشاهی مالک
رســمی (مورد ثبت صفحه  81دفتر  14ذیل شــماره ثبــت  )210محرز
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.
تاریخ انتشار نوبت اول96/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/3/16 :
 /3918م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه

در مصرف آب
صرفه جویی کنیم
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آگهی تحریر ترکه
نظر به اینکه در پرونده کالســه این شــورا و به لحاظ فوت مرحوم
فردوس میرآبی اردکانی به شــماره شناســنامه  3254در اجرای
درخواست  -1طاووس اســلمی  -2فاطمه اسلمی  -3اقدس اسلمی
 -4بهجت اسلمی فرزندان حسین اســلمی قرار تحریر ترکه متوفی
صــادر و وقت اجرای قــرار تحریر ترکه برای روز دوشــنبه مورخ
 96/3/22ســاعت  4عصر تعیین و اعالم گردیده لذا بدینوسیله در
اجرای مقررات ماده  210قانون امور حســبی و به موجب این آگهی به
کلیه ورثه متوفی یا نمایندگان قانونی آنها و بســتانکاران از متوفی و
مدیونیــن به وی و هر کس که به هر طریقــی حقی بر ترکه متوفی
دارد ابالغ میگردد که رأس ســاعت و تاریخ اعالم شده در شعبه
دوم شــورای حل اختالف واقع در اقلید خیابان عدالت جهت شرکت
در عملیات تحریر ترکه حاضر شود.
 /205م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم اقلید
سید محمدرضا ساداتی

سال بیست و  دوم شماره 6066

آگهی حصر وراثت
حامد ولیپور بهادرانی فرزند حســینعلی به شــرح درخواستی به
کالسه پرونده  96/1که در این شورا ثبت گردیده است درخواست
صدور گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشته که حسینعلی ولیپور
فرزند بیگ محمد به شماره شناسنامه  6426صادره از زریندشت
در تاریخ  96/1/25در شیراز فوت نموده و وارثین حینالفوت ایشان
عبارتند از:
 -1متقاضی فوقالذکر به شماره شناسنامه 2480114406
 -2عادل ولیپور بهادرانی به شماره ملی 6540017863
 -3هادی ولیپور بهادرانی به شماره ملی 6540121172
 -4عاطفــه ولیپور بهادرانی به شــماره ملــی  6540049323همگی
فرزندان متوفی
 -5طاهره ذوالقدر به شــماره شناســنامه  7974همســر متوفی
میباشند و ورثه دیگری ندارد و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضــی دارد و یا وصیتنامهای از
متوفی نزد او میباشد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به این
شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /1758م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم حاجی آباد
یعقوب رزاقی

9

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه خلیل ســلیمانپور فرزند ابراهیم به اتهام جعل و استفاده از
سند مجعول و کالهبرداری موضوع شــکایت مهدی زارعی فرزند زیاد
در پرونده کالسه  951425این شعبه از طرف این دادسرا تحت تعقیب
میباشد و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان
میسور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام
انتسابی ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی حاضر گردد .پس از انقضاء
یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/3528م الف
بازپرس شعبه  9دادسرای عمومی و انقالب شیراز
فداکار
آگهی تحریر ترکه
نظر به اینکه در پرونده کالسه این شورا و به لحاظ فوت مرحوم حسین
اســلمی فرزند کاکاجان به شماره شناســنامه  2868ساکن اقلید و در
اجرای درخواست  -1طاووس اسلمی  -2فاطمه اسلمی  -3اقدس اسلمی
 -4بهجت اسلمی فرزندان حسین اسلمی قرار تحریر ترکه متوفی صادر
و وقت اجرای قرار تحریر ترکه برای روز دوشنبه مورخ  96/3/22ساعت
 4عصر تعیین و اعالم گردیده لذا بدینوسیله در اجرای مقررات ماده 210
قانون امور حسبی و به موجب این آگهی به کلیه ورثه متوفی یا نمایندگان
قانونی آنها و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر
طریقی حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ میگردد که رأس ساعت و تاریخ
اعالم شده در شعبه دوم شورای حل اختالف واقع در اقلید خیابان عدالت
جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شود.
 /206م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم اقلید
سید محمدرضا ساداتی

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  139660311008000404هیأت مورخ  96/2/19موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی مســعود حسینزاده فرزند اســداله به شماره
شناســنامه  2689صادره از جهرم در ششــدانگ یکبــاب خانه به
مســاحت  222/72مترمربع پالک  8627فرعی از  4094اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  4094اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری
از مالک رسمی قنبر پورمند محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم
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 اول96/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/3/17 :
/282م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

آگهی حصر وراثت
امین شــیروانی دارای شناسنامه شــماره  36متولد  1364صادره از
حوزه  3مرودشت به شــرح دادخواست به کالسه  96/48ح از این
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان امیر شیروانی به شماره شناسنامه  82در تاریخ 1381/8/14
در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2خرم شیروانی به شماره شناسنامه  48صادره از حوزه  2مرودشت
فرزند متوفی
 -3زیبا شیروانی به شماره شناسنامه  23صادره از حوزه  3مرودشت
فرزند متوفی
 -4طوبی شــیروانی به شــماره شناســنامه  166صادره از حوزه 3
مرودشت فرزند متوفی
 -5جان بیبی شــیروانی به شماره شناســنامه  1413صادره از حوزه
مرکزی فسا همسر متوفی و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه
عصر مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /1942م الف
شورای حل اختالف شعبه مادر سلیمان شهرستان پاسارگاد

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  139560311015002481مورخ  95/9/13هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان ارســنجان
(موقوفه حاجیه طوطی رحیمی) در ششدانگ عرصه یک قطعه زمین
(عرصه یکباب ساختمان اداری) به مساحت  1216مترمربع پالک 3989
فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1167فرعی از  10اصلی
قطعه یک بخش  5فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان به موجب
وقفنامه عادی از طرف خانم طوطــی رحیمی احدی از ورثه مرحوم
محمدحسین رحیمی 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
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 اول96/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/3/16 :
 /3934م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه

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  139560311015002617مــورخ  95/10/23هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضــی اداره اوقاف و امور خیریه ارســنجان
(موقوفه حاج اسداله ارسنجانی) در ششدانگ عرصه یکباب ساختمان
به مساحت  147مترمربع پالک  6144فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  988فرعی از  10اصلی قطعه یک بخش  5فارس واقع
در حوزه ثبت ملک ارســنجان به موجب سند رسمی شماره 4333
مورخ  33/8/15دفتر  28ارســنجان انتقالــی از طرف حاجی بیبی
اســکندری مالک رسمی محرز گردیده اســت .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 اول96/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/3/16 :
 /3932م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه

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  139560311015002621مــورخ  95/10/26هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضــی اداره اوقاف و امور خیریه ارســنجان
(موقوفه حاج اسداله ارسنجانی) در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  358مترمربع پالک  6145فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  988فرعی از  10اصلی قطعه یک بخش  5فارس واقع در
حوزه ثبت ملک ارسنجان به موجب سند رسمی شماره  4333مورخ
 33/8/15دفتر  28ارســنجان انتقالی از طرف حاجی بیبی اسکندری
مالک رسمی 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 اول96/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/3/16 :
 /3922م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه

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  139560311015002620مــورخ  95/10/26هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضــی اداره اوقاف و امور خیریه ارســنجان
(موقوفه حاج اسداله ارسنجانی) در ششدانگ عرصه یکباب ساختمان
به مســاحت  179/65مترمربع پالک  6146فرعی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  988فرعی از  10اصلی قطعه یک بخش  5فارس
واقع در حوزه ثبت ملک ارســنجان به موجب ســند رسمی شماره
 4333مورخ  33/8/15دفتر  28ارسنجان انتقالی از طرف حاجی بیبی
اســکندری مالک 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 اول96/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/3/16 :
 /3924م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه

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  139560311015002618مورخ  95/10/26هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی اداره اوقاف و امور خیریه ارســنجان (موقوفه حاج
اســداله ارسنجانی) در ششــدانگ عرصه یکباب ساختمان به مساحت
 216/15مترمربع پالک  6143فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از
پــاک  988فرعی از  10اصلی قطعه یک بخــش  5فارس واقع در حوزه
ثبت ملک ارسنجان به موجب سند رسمی شماره  4333مورخ 33/8/15
دفتر  28ارســنجان انتقالی از طرف حاجی بیبی اسکندری 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
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 اول96/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/3/16 :
 /3926م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه

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  139560311015000646مــورخ  95/3/23هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضــی طاهره حسنشــاهی فرزند محمد به
شماره شناســنامه  133صادره از ارسنجان در یک دانگ و نیم مشاع
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  339/60مترمربع پالک 6138
فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1150فرعی از  10اصلی
واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری به موجب سند رسمی از
محمد حسنشاهی مالک رســمی (مورد ثبت صفحه  90دفتر  14ذیل
شــماره ثبت  )210محرز 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 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 ،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 اول96/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/3/16 :
 /3916م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه

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  139560311015000645مــورخ  95/3/23هیأت
موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی لیال حسنشــاهی فرزند علی
به شماره شناســنامه  5617صادره از ارسنجان در یک دانگ و نیم
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  339/60مترمربع پالک
 6138فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1150فرعی از
 10اصلی واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری به موجب سند
رسمی از محمد حسنشاهی مالک رسمی (مورد ثبت صفحه  90دفتر
 14ذیل شــماره ثبت  )210محرز 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 اول96/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/3/16 :
 /3914م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه

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  139560311015002566مورخ  95/10/7هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی زهرا زارع فرزند حســین به شماره شناسنامه 3441
صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  16/20مترمربع
پالک  6136فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2091فرعی
از  10اصلــی متخذه از پالک  988فرعــی از  10اصلی قطعه یک بخش 5
فــارس واقع در حوزه ثبت ملک ارســنجان مبایعهنامه عادی خریداری
معالواســطه از افروز ابراهیمی و وراث احمد اســکندری مالکین 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
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 اول96/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/3/16 :
 /3904م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به رضا کشــاورز فرزند بمانعلی ،علیمحمد طاهری فرزند
رضــا ،احمدرضا دیــدار فرزند صفر کــه به موجب دادنامه شــماره
 960997867800226در پرونــده کالســه  9609988867800114بــه
خواســته مطالبه در حق خواهان بانک ملک محکوم گردیده است ابالغ
میشود چنانچه نســبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز
از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در داراب
بلوار دانشجو تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر
طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
 /88م الف
مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف داراب
جواد پهلوانی
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  139560311015002619مورخ  95/10/26هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی اداره اوقاف و امور خیریه ارســنجان (موقوفه حاج
اســداله ارسنجانی) در ششــدانگ عرصه یکباب ساختمان به مساحت
 175/50مترمربــع پالک  5486فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده
از پــاک  988فرعی از  10اصلی قطعه یک بخش  5فارس واقع در حوزه
ثبت ملک ارسنجان به موجب سند رسمی شماره  4333مورخ 33/8/15
دفتر  28ارســنجان انتقالی از طرف حاجی بیبی اسکندری 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
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 اول96/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/3/16 :
 /3930م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه

