ثبتی و دادگستری
یکشنبه  1بهمن 1396
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
احمد ســیفی با تســلیم  3برگ استشهادیه به شــماره شناسه یکتا
 139602156348000622مــورخ  96/10/25که در دفترخانه اســناد
رسمی شماره  111شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد
یک جلد ســند مالکیت به پالک  11/1366واقع در بخش  3شیراز که
در ذیل ثبت  12683صفحه  197دفتر  24ششدانگ یک قطعه زمین
به مســاحت  1056مترمربع به نام احمد ســیفی ثبت و سند مالکیت
شــماره چاپی  920055الف  91صادر گردیده به علت جابجایی مفقود
گردیده که نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب
طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود
که هر کس نسبت به ملک و ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند
مالکیت اعالم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/24515م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
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  139660311001018863هیأت سوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی عباس محمــدی زاده فرزند علی به شــماره
شناسنامه  294صادره از آبادان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 225مترمربع پالک  9718فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  2083اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی
اماناله مرادی مطلق شــیرازی 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 اول96/10/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/1 :
/23682م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311008002817هیأت مورخ  96/10/7موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی سجاد رحمانیان کوشککی فرزند کرامت به شماره
شناســنامه  0صادره از جهرم در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت
 305مترمربع پالک  8796فرعی از  4094اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  1203فرعی از  4094اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از
مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم آگهی میشود
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره 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 اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/16 :
/952م 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  139660311001014583هیأت دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی ابوالقاســم روستا فرزند محمد به شماره
شناســنامه  3صادره از فیروزآباد در ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  150/90مترمربع پالک  2995فرعی از  2155اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2155اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری
از مالک رسمی سید حسن حیدری 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 اول96/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/16 :
/24509م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001020984هیأت سوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی معصومه اکبری پای برج فرزند علی به شــماره
شناسنامه  2113صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 110/5مترمربع پالک  719فرعی از  2156اصلی مفروز و مجزی شــده
از پــاک  2156اصلی واقع در بخش چهار شــیراز خریداری از مالک
رسمی محمدمسلم کشاورز 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 اول96/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/16 :
/24506م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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آگهی حصر وراثت
 -1مهدی ســادات آل علی  -2سیروس عابدی اصل به وکالت از خدامراد عطائی دارای شناسنامه شماره  3971متولد  1338به شرح دادخواست
به کالســه  9600148از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فرخنده عطائی به شماره شناسنامه
 2480568776در تاریخ  94/5/11در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1رضا عطائی به شماره شناسنامه  197صادره از حوزه نیریز پدر متوفیه
 -2علیا تارخ به شماره شناسنامه  227صادره از حوزه داراب مادر متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از
متوفیه نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
 /651م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  3داراب
عبدالرسول باقرپوریان
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  139660311001018395مــورخ  96/8/10هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی جابــر رضایی فرزند جهانگیر به شــماره
شناســنامه  7و کد ملی  2299479041صادره از شــیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  193/79مترمربع پالک  65065فرعی از 1652
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  506فرعی از  1652اصلی واقع در
بخش چهار شــیراز خریداری از مالک رسمی حسین رجبی احدی از ورثه
رجب رجبی محرز 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.
تاریخ انتشار نوبت اول96/10/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/1 :
/23680م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001020891هیأت دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی مظفر صیادی مهر فرزند جعفر به شــماره شناســنامه 14394
صادره از شــیراز در اعیانی ششدانگ یکباب خانه احداثی در یک قطعه
زمین وقفی به مســاحت  207/10مترمربع پــاک فرعی  5748از 2082
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  128فرعی از  2082اصلی واقع در
بخش چهار حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از مالک رســمی موقوفه
مجتهد شیرازی 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 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 اول96/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/16 :
/24513م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001020733هیأت دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی علیاکبر جمشیدیان فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 2405
صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب سوله کارگاهی به مساحت 293
مترمربع پالک  1080فرعی از  2145اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش چهار شــیراز خریداری از مالکین
رســمی اکبر و ایرج و حسن و غالمحســین و منوچهر و اشرفالملوک و
اقدسالملوک همگی پایدار 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
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 تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/16 :
/24508م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال  1396جهرم بخش  11فارس
برابر مقررات مادتین  12و  25قانون ثبت اشــخاصی که از اول مهر ماه
لغایت آخر آذر ماه  1396درخواســت پذیــرش ثبت امالک خود واقع
در قطعــات پنجگانه جهرم بخش  11فارس نمودهانــد با ذکر نام و نام
خانوادگی و نوع و مقدار و محل وقوع ملک به شرح ذیل آگهی میگردد:
 -1علیاصغر فرهمندیان فرزند مصطفی ششــدانگ یک قطعه زمین
به مســاحت  5مترمربع تحت پــاک  8403/5343که به همراه پالک
 8403/3180توأم ًا تشــکیل یکباب خانه داده است واقع در جهرم بخش
 11فارس
 -2احمد بناییان جهرمی فرزند محمدتقی ششــدانگ یک درب باغ به
مســاحت  5000مترمربع تحت پالک  8773/23واقع در جهرم بخش 11
فارس
 -3داریوش رحیمی فرزند حســین ششــدانگ یک قطعه زمین تحت
پالک  8975به مساحت  20/50مترمربع واقع در جهرم بخش  11فارس
 -4محمداســماعیل عبدالهی فرزند شهباز به مســاحت  813مترمربع
تحت پالک  8978واقع در جهرم بخش  11فارس
برابر مواد  16و  17قانــون ثبت و ماده  86اصالحی قانون ثبت هر کس
نسبت به رقبات باال واخواهی دارد یا قبل از انتشار این آگهی نوبتی اقامه
دعوی نموده و در دادگاه مطرح اســت میتواند واخواهی یا مشعر بر
طرح دعوی خــود را ظرف مهلت  90روز از تاریخ انتشــار اولین آگهی
نوبتی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جهرم تسلیم و گواهی الزم
را از مرجع قضایی اخذ و به این اداره تســلیم نماید در غیر این صورت
متقاضی میتواند گواهی عدم تقدیم دادخواســت معترض را از دادگاه
اخذ و به مرجع ثبتی ارایه نماید که در این صورت اداره ثبت بدون توجه
به اعتراض معترض سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم مینماید.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/2 :
 /994م 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  139660311001021652مورخ  96/9/22هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ســودابه طاهری فرزند ابراهیم
به شــماره شناسنامه  296و کد ملی  2391470665صادره از ممسنی
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  278/55مترمربع پالک 65050
فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  527فرعی از 1652
اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالکین رسمی حسینعلی
خســروی و عزیز مرادی 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 اول96/10/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/1 :
/23679م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001016916هیأت دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی مصطفی پاســاالر بهجانی فرزند راخدا به شماره
شناســنامه  8صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 106/89مترمربع پالک  5746فرعــی از  2082اصلی مفروز و مجزی
شده از پالکهای  79و  319فرعی از  2082اصلی واقع در بخش چهار
شیراز خریداری از مالک رسمی صدراهلل فالمرزی احد از ورثه محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم 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
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 تسلیم اعتراض،
دادخواســت 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 اول96/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/16 :
/24512م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001018421هیــأت دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی جالل رنجبر فرزند قریب به شــماره شناسنامه
 260صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 137/50
مترمربع پــاک  720فرعی از  2156اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  2156اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی
غالمعلی کشــاورز محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ 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 اول96/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/16 :
/24507م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال  1396ثبت استهبان
برابر مواد  11و  12قانون ثبت اســناد و امــاک و ماده  59آیین نامه
اجرایی قانون مذکور اسامی اشــخاصی که امالک آنها در سه ماهه
سوم سال  96مبادرت به درخواست ثبت شده است به ترتیب ذکر
شماره به شرح ذیل جهت اطالع عمومی آگهی میگردد.
 -1پالک  1914/1ســید حسین حقیرالســادات فرزند سید مرتضی
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  84/80مترمربع واقع در بخش 13
فارس استهبان خیابان ابوذر شمالی
 -2پالک  4464/16زینب امینیفر فرزند احمد موازی یک دانگ و نیم
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  243/84مترمربع واقع در
بخش  13فارس استهبان خیابان شهید فقیهی کوچه درمانگاه
 -3پالک  7427قاســم حیوی حقیقی فرزند احمدعلی ششدانگ یک
قطعه انجیرســتان به مســاحت  69746مترمربع واقع در بخش 13
فارس استهبان توبش غربی
برابر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نسبت به رقبات باال واخواهی
دارد و یا قبل از انتشــار این آگهی اقامــه دعوی نموده و در دادگاه
مطرح است میتواند از زمان انتشــار این آگهی به مدت  90روز از
تاریخ انتشــار نوبت اول به آگهیهای نوبتی و مدت سی روز نسبت
به آگهی اصالحی اعتراض نماید و گواهی مشــعر به طرح دعوی خود
را به اداره ثبت اسناد و امالک اســتهبان تحویل نماید معترض باید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت اســناد
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر این صورت
اداره ثبت بــدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد
این آگهی در دو نوبت به فاصله  30روز منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/2 :
 /252م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک استهبان
احمد انتظار
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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  139660311008002379هیأت مورخ  96/8/15موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی کرامت دلخواه فرزند علیاکرم به شــماره شناسنامه  4صادره
از جهرم در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت  260مترمربع پالک
 8807فرعی از  4094اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4094اصلی واقع
در بخش  11فارس خریداری از مالک رســمی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه
عصر مردم آگهی میشود 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
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 اول96/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/16 :
/992م 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  139660311001018381مــورخ  96/8/9هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ماهبس حســیننژاد فرزند
محمد به شماره شناسنامه  1016و کد ملی  2292380242صادره از شیراز
در ششدانگ ساختمان تعمیرگاه به مساحت  161مترمربع پالک 64924
فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3331 ،215فرعی از
 1652اصلی واقع در بخش چهار شــیراز خریداری از مالک رسمی خانم
نوریجان ستوده 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 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 اول96/10/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/1 :
/23678م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001021641هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی علی مناجاتی فرزند ولی به شــماره شناســنامه  308صادره از
شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  180مترمربع پالک 2322
فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در
بخش چهار شــیراز خریداری از مالک رسمی شــهرداری شیراز 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 ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/16 :
/24510م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی نوبتی  3ماهه سوم سال  96بخش  4شیراز ناحیه یک
برابر مقررات ماده  12اصالحی قانون ثبت و با رعایت ماده  59آیین نامه
مذکور امالکی که در آگهیهای سابق مجهولالمالک آگهی گردیده و یا
امالکی که در موقع ثبت عمومی پالککوبی شــده و یا امالکی که فاقد
پالک ثبتی بوده و اظهارنامه آنها در ســه ماهه سوم سال  96مربوط به
بخش  4شیراز به جریان و تنظیم شده با ذکر شماره پالک ثبتی نام و نام
خانوادگی و نام پدر مســتدعی ثبت میزان ســهام مالکیت و نوع ملک و
محل و مساحت ملک به شرح ذیل آگهی میگردد.
 -345/19اعیانی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  566/28مترمربع
واقع در بخش چهار شــیراز تحت پالک تخصصــی  345/26متخذه از
پالک  345/19مورد تقاضای عزیزاله صدری فرزند مســعود به شماره
شناسنامه  854و کد ملی  2549509129صادره از سپیدان.
 -440ششدانگ یکباب خانه به مساحت ( 281/40دویست و هشتاد و یک
مترو چهل ســانتیمتر مترمربع) واقع در بخش چهار شیراز مورد تقاضای
مرتضی احمدشاهی قصرالدشتی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه
 103897صادره از شیراز نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ و سارا
احمدشاهی قصرالدشــتی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 1392
صادره از شــیراز نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ که جهت آن
پالک ثبتی  440اصلی بخش چهار شیراز منظور گردیده است.
 2030ششــدانگ یک قطعه اراضــی زراعتکار معروف بــه پیرنمکی به
مســاحت تقریبی چهار فیمان تحت پالک  -2030بخش چهار شــیراز که
توسط علی کشاورز ارشدی به عنوان تولیت بر وقف بر اوالد ثبت شده
(متعلق به موقوفه خاص حاج رئیســعلی زارع شــیرازی مشهور به حاج
رئیسعلی شیادانی)
 -4238ششدانگ قسمتی از یکباب خانه که قب ً
ال جدول متروکه بوده به
مساحت  4/36مترمربع به پالک شماره  4238اصلی واقع در بخش چهار
شــیراز که مطابق نامه شهرداری باید با پالک  145/1758تجمیع گردد.
مورد تقاضای خانم عفت شریف زاده امین فرزند عبدالحمید به شماره
شناسنامه  77177صادره از شیراز.
برابــر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نســبت بــه ثبت رقبات فوق
اعتراض یا واخواهی دارد و قبل از انتشار آگهی اقامه دعوی خود را ظرف
مدت  90روز از انتشار اولین آگهی نوبتی به استناد مواد  74و  86اصالحی
آیین نامه قانون ثبت به اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز تسلیم
و رســید دریافت نماید و معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به این اداره میبایســت دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی
تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی ثبــت و یا نماینده قانونی وی
میتواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به
اداره ثبت محل تسلیم نماید که در این صورت اداره ثبت بدون توجه به
اعتراض عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/2 :
/24511م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حمید کشاورز

