ثبتی و دادگستری
پنجشنبه  30اردیبهشت 1395

 12شعبان 1437

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341001
32309290
32341000
32300337-32303830
آگهی حصر وراثت
آسیه فلســفی فرزند علی دارای شناسنامه شماره  191داراب به شرح
دادخواست به کالســه  95/174ح ش ششــم از این شورا درخواست
گواهــی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرحوم
ابراهیم عطارد به شناســنامه شماره  77فســا در تاریخ  94/7/17در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه وراث حینالفوت آن مرحوم
منحصرند به:
 -1زهرا عطارد به شناســنامه ملــی  2560937204فســا تاریخ تولد
( 1394/8/17فرزند متوفی)
 -2آســیه فلســفی فرزند علی به شناسنامه شــماره  191شماره ملی
 2491667444داراب تاریخ تولد ( 1367/3/8همسر دائمی متوفی)
 -3علیمحمد عطارد فرزند عبداله به شناســنامه شماره  248شماره
ملی  2571563564فسا تاریخ تولد ( 1325/6/26پدر متوفی)
 -4رضوان فتحی نوبندگانی فرزند رمضان به شناســنامه شــماره 43
شماره ملی  2572262738فســا تاریخ تولد ( 1326/2/4مادر متوفی)
و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /230م الف
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان فسا
مصطفی بادهیان
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  139460311021003251هیأت موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاســارگاد تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم بیگم جان عباس زاده فرزند حســین به شماره شناسنامه
 8کدملی  2432650689صادره از مرودشت در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  398مترمربع تحت پالک  2338فرعی از  1اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک یک اصلی قطعه دو واقــع در بخش  5فارس
خریداری از مالک رســمی علی بابا مختاری 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/2/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/30 :
/1610م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی
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  139460311021002537هیــأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاســارگاد تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی حلیمه زارع مهذبیه فرزند صمد به شماره شناسنامه  2کدملی
 2432662342صادره از مرودشــت در ششــدانگ یکبــاب خانه به
مســاحت  181/80مترمربع تحت پالک  4162فرعی از  2اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2اصلی قطعه دو واقع در بخش  5فارس خریداری
از مالک رســمی مهدی قوامی 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 اول95/2/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/30 :
/1612م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی
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  139460311021003207هیأت موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاســارگاد تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی نوروز باصری فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه  2119کدملی
 2470554489صادره از جهرم در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت
 160/80مترمربــع تحت پالک  2335فرعــی از  1اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1اصلی قطعه دو واقع در بخش  5فارس خریداری از مالک
رسمی علی دشتبانی 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 اول95/2/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/30 :
/1598م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی

در مصرف آب صرفه جویی کنید

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله بــه عبدالمنــان که بــه موجــب دادنامه شــماره
 9509977310200182در پرونــده کالســه  931475حکم به صدور
طالق صادر گردیده است ابالغ میشود حکم صادره  20روز از تاریخ
انتشــار قابل واخواهی و  20روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل
تجدیدنظرخواهــی و  20روز پس از مهلــت تجدیدنظرخواهی قابل
فرجامخواهی میباشــد چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد
ظرف  60روز پس از تاریخ انتشــار این آگهی درخواســت خود را به
این مرجع واقع در شــعبه دوم حقوقی دادگستری فسا تسلیم نماید
در غیر اینصورت پس از انقضــای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی
اقدام خواهد شد.
/5312م الف
مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی فسا
دهقانیان
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه علی هاشــمزاده فرزند محمد و ســیمین هاشمزاده
فرزند نجف به اتهام مشــارکت در کالهبرداری موضوع شــکایت
کامران شکوهزاده فرزند محمد حســن در پرونده کالسه 950216
شعبه  21بازپرسی از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشند و ابالغ
احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده
بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب
به نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21
بازپرسی عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام
انتسابی حاضر گردند پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/5308م الف
بازپرس شعبه  21دادسرای عمومی و انقالب شیراز
نادر قلندری
آگهی حصر وراثت
محمد اوالد حســین فرزند کرمعلی دارای شناســنامه شماره  8فسا
به شرح دادخواست به کالســه  6/95/175ح ش ششم از این شورا
درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنین توضیــح داده که
شادروان مرحوم کرمعلی اوالد حســین به شناسنامه شماره  96فسا
در تاریخ  93/3/21در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وراث
حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1محمدرضا اوالد حســین به شناســنامه شــماره  16شماره ملی
 2571890522فسا تاریخ تولد 1334/1/10
 -2محمدحسین اوالد حســین به شناسنامه شــماره  8شماره ملی
 2571896296فسا تاریخ تولد 1337/2/15
 -3بهنام اوالد حسین به شناسنامه شماره  5شماره ملی 2571915630
فسا تاریخ تولد( 1346/8/20پسران متوفی)
 -4شــهربانو اوالد حســین به شناســنامه شماره  31شــماره ملی
 2571920685فسا تاریخ تولد( 1346/8/20دختر متوفی)
 -5خانم جان فیروزی فرزند مشهدی حاجی به شناسنامه شماره 519
شماره ملی  2570194107فســا تاریخ تولد ( 1307/7/7همسر دائمی
متوفی) و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /226م الف
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان فسا
مصطفی بادهیان
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  139460311021002094هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاســارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی رســول اسکندری فرزند یداله به شــماره شناسنامه 1035
کدملی  2431575403صادره از مرودشت در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  240تحت پالک  607فرعی از  9اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  5فرعی از  9اصلی قطعه دو واقع در بخش  5فارس خریداری
از مالک رســمی وجیهه منوچهری 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 اول95/2/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/30 :
/1608م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی
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  139460311021003383هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاســارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی محمدسعید ایزدی فرزند حسین به شماره شناسنامه 2243
کدملی  2431615650صادره از مرودشــت در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  1053/79مترمربع تحت پــاک  2340فرعی از  1اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  194فرعی از  1اصلــی قطعه دو واقع
در بخش  5فارس خریداری از مالک رســمی حسین ایزدی احدی از
ورثه شیرخان ایزدی 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 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 اول95/2/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/30 :
/1596م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی
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آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  950270شعبه  1دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
شــیراز محمدتقی پیروی به موجب شکایت بهمن بهمنیفرد به اتهام
خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل
اقامــت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او طبق
ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه
عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشود پس از
انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /5313م الف
دادیار مأمور به خدمت شعبه  1دادسرای عمومی و انقالب شیراز
دستغیب

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به خدیجه رستمپور فرزند غالمعباس که به موجب دادنامه
شماره  94/982در پرونده کالســه  94/546به خواسته مطالبه در حق
خواهان محمدحسین علیپور 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 خیابان شاهزاده قاسم
نرسیده به میدان غدیر مجتمع شورای حل اختالف فسا تسلیم نماید در
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقــرر طبق مقررات قانونی اقدام
خواهد شد.
/229م الف
شورای حل اختالف شعبه نهم فسا

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه زری نعمتی به اتهام خیانت در امانت موضوع شــکایت
علی عارفی در پرونده کالسه  950202شعبه  18دادیاری از طرف این
دادســرا تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده
 174قانون آیین دادرســی کیفری مراتب بــه نامبرده ابالغ تا ظرف
مهلت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه  18دادیاری دادسرای
عمومی و انقالب شــیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی
حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی تصمیم
غیابی اتخاذ میگردد.
/5310م الف
دادیار شعبه  18دادسرای عمومی و انقالب شیراز
محمدرضا منوچهری

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب پرونده اجرایی کالســه  940407اجرا ح صادره از شعبه چهارم
دادگســتری مرودشــت با توجه به تقاضای محکوم له فتحاله قاسمی
فرزند محمود به طرفیت محکوم علیه محمد زارع فرزند گرجی مبنی بر
پرداخت مبلغ  559106362ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 27140000
ریال به عنوان نیم عشــر دولتی در حق صندوق دو لت محکوم گردیده
و محکوم له ضمن توقیف زمین کشــاورزی ســهماالرث محکوم علیه و
دستور فروش از سوی اجرای احکام دادگاه عمومی زرقان که کارشناس
رسمی دادگســتری از پالک مزبور دیدن و ملک مورد نظر را به شرح
ذیل توصیف و ارزیابی نمود که پس از تشــریفات قانونی و رعایت ماده
 75قانون اجرای احکام مدنی مقرر گردید که ســهم نامبرده در پالک
مورد نظر در تاریخ  95/3/16از ســاعت  9صبــح الی  12ظهر در اجرای
احکام دادگاه عمومی زرقان از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده
از مبلغ کارشناسی شــده شروع و شخص یا اشــخاصی برنده مزایده
شناخته خواهند شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد و ده درصد آن را نقدا ً
فیالمجلس به عنوان سپرده به قســمت اجرا تسلیم و بقیه بهای مال را
ظرف مدت  30روز از زمــان مزایده پرداخت نمایند و در صورت عدم
پرداخت مابقی بهای مال سپرده تودیعی پس از کسر از هزینه مزایده به
نفع دولت ضبط خواهد شد .آگهی نوبت اول میباشد و طالبین میتوانند
پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از محل دیدن نمایند.
نظریه کارشناسی :محل وقوع ملک :روستای اکراد سهم مشاع از سهماالرث
مرحوم گرجی زارع در پالک  158بخش  5فارس
محل مورد مزایده :اراضی ارایه شــده در شــش قطعه میباشد که بر
اســاس میزان مستثنیات پالک و استعالم شــماره  94/5840مضبوط در
پرونده میزان ســهام ذکر شــده متعلق به گرجــی زارع معادل هفده
و چهاردهم ســهم و مجموع آن بــا  3/5هکتار بیع شــرط برابر هفده
و چهاردهم هکتار میباشــد کــه میزان تصرفات گرجــی زارع حدود
سی و یک هکتار میباشد که در شش قطعه قرار دارد و همگی قطعات
از رودخانه کر مشرب میگردد که با عنایت به عمق و بافت خاک و توان
و تولید زراعی و موقعیت جغرافیایی به راه آســفالته هر هکتار از اراضی
به طور متوسط مبلغ یکصد میلیون ریال معادل ده میلون تومان برآورد
میگردد.
/5311م الف
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی زرقان
سعید ایزدی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
علی میرحســینی با تسلیم سه برگ استشــهادیه که در دفتر اسناد
رسمی شــماره  230تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک
جلد سند مالکیت مربوط به پالک  8/36559واقع در بخش  3شیراز
که ذیل ثبت  155160صفحه  194دفتر  865به نام علی میرحسینی ثبت
و سند مالکیت شماره  220558صادر شــده و به علت سهلانگاری
مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده
اســت مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامــه قانون ثبت آگهی
میشــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده
و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از
انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
/3198م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی
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  139460311008005949هیأت مــورخ 94/12/20
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی بهبود رونده فرزند مهراب به شــماره
شناســنامه  157صادره از جهرم در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  199/5مترمربع پالک  8365فرعی از  4094اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1202فرعی از  4094اصلی واقع در بخش  11فارس
واگذاری از شهرداری جهرم 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 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 اول95/2/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/3/16 :
/160م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
مسعود جاوید جهرمی
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  139460311021003056هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاســارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی فرهاد معتضدیان فرزند احمد به شــماره شناســنامه 59
کدملی  2410376053صادره از آباده در ششــدانگ یکباب خانه به
مساحت  225/80مترمربع تحت پالک  4501فرعی از  2اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  552فرعی از  2اصلی قطعه دو واقع در بخش 5
فارس خریداری از مالک رســمی حسین تقدم 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 اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/2/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/30 :
/1604م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی
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  139460311021003197هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی علی هوشیار فرزند اصغر به شماره شناسنامه  102112کدملی
 2291019181صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 203/71مترمربع تحت پالک  4524فرعی از  2اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  552فرعی از  2اصلی قطعه دو واقع در بخش  5فارس
خریداری از مالکین رســمی ســیاه خان میری ،فتح اله جعفری ،امیر
نوروزی ،علی عسکری و علی جان ســعادت بالسویه 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 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 اول95/2/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/30 :
/1592م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی

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  139460311021003075هیأت موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاســارگاد تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی سعید اســحاقی فرزند سرافراز به شــماره شناسنامه 1571
کدملی  2433236691صادره از مرودشــت در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  282/80مترمربع تحت پالک  4515فرعی از  2اصلی اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  552فرعی از  2اصلی قطعه دو واقع در
بخش  5فارس خریداری از مالک رسمی اسفندیار کریمی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 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 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 صــورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/2/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/30 :
/1614م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی
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  139560311021000016هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک پاســارگاد تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی
محمــد معتضدیان فرزند ابراهیم به شــماره شناســنامه  162کدملی
 2431590496صادره از مرودشت در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت
 23/62مترمربع تحت پالک  4536فرعی از  2اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  555فرعی از 2اصلی قطعه دو واقع در بخش  5فارس خریداری
از مالک رسمی قاسم سعادتی 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 اول95/2/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/30 :
/1600م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی
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  139460311021002531هیأت موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاســارگاد تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی محمدحســین جعفری فرزند زال به شــماره شناســنامه 503
کدملی  2410554776صادره از آباده در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه
به مســاحت  130/9مترمربع تحت پالک  80فرعی از  2باقیمانده قطعه
دو واقع در بخش  5فارس خریداری از مالک رســمی امیرقلی نظام پور
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 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 اول95/2/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/30 :
/1590م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی

