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 سال سوم آگهی4

جنوب

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئين نامه اجرائي آن
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  يک  ماده  موضوع  هيأت  صادره  آراء  برابر 
اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح ذيل به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره ثبت اسناد و امالک اقليد تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم و گواهي 
تقديم دادخواست مربوطه اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتحويل نمايد. بديهي است درصورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکيت صادرخواهد شد.  
1- برابر راي شماره 139760311014002258 مورخ 97/11/24 هيأت موضوع ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي محمدجواد نعمت الهي فرزند شکراله به شماره شناسنامه 20 و شماره ملي 
2299852735 صادره از شيراز در موازي 97545 سهم مشاع از 253807 سهم سهام ششدانگ يک قطعه زمين زراعتي به مساحت 253807 مترمربع در قسمتي 
از پالک شماره 281 واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقليد سرحد چهاردانگه روستاي دهنو که جهت آن پالک 24 فرعي از 281 منظور گرديده خريداري از 
مالک رسمي آقايان نصراله و عزت اله و وراث مرحوم حمداله، همگي رئيسي اردکاني هريک نسبت به 20754 متر مربع و آقاي صدراله رئيسي اردکاني نسبت 

به 30440 مترمربع و آقاي محمدکريم حسني اردکاني نسبت به 4843 مترمربع محرز گرديده است.
2- برابر راي شماره 139760311014002259 مورخ 97/11/24 هيأت موضوع ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي حسين شريفي فرزند جالل به شماره شناسنامه 318 و شماره ملي 2539608442 
صادره از اقليد در موازي 47352 سهم مشاع از 253807 سهم سهام ششدانگ يک قطعه زمين زراعتي به مساحت 253807 مترمربع در قسمتي از پالک شماره 281 
واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقليد سرحد چهاردانگه روستاي دهنو که جهت آن پالک 24 فرعي از 281 منظور گرديده خريداري از مالک رسمي آقايان 
نصراله و عزت اله و وراث مرحوم حمداله، همگي رئيسي اردکاني هريک نسبت به 10075 متر مربع و آقاي صدراله رئيسي اردکاني نسبت به 14776 مترمربع 

و آقاي محمدکريم حسني اردکاني نسبت به 2351 مترمربع محرز گرديده است.
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  يک  ماده  موضوع  هيأت   97/11/29 مورخ   139760311014002272 شماره  راي  برابر   -3
سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي هومان اميني فرزند شاهميرزا به شماره شناسنامه 1932 و شماره ملي 
2539497683 صادره از اقليد در موازي 76710 سهم مشاع از 253807 سهم سهام ششدانگ يک قطعه زمين زراعتي به مساحت 253807 مترمربع در قسمتي 
از پالک شماره 281 واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقليد سرحد چهاردانگه روستاي دهنو که جهت آن پالک 24 فرعي از 281 منظور گرديده خريداري از 
مالک رسمي آقايان نصراله و عزت اله و وراث مرحوم حمداله، همگي رئيسي اردکاني هريک نسبت به 16321 متر مربع و آقاي صدراله رئيسي اردکاني نسبت 

به 23938 مترمربع و آقاي محمدکريم حسني اردکاني نسبت به 3809 مترمربع محرز گرديده است.
4- برابر راي شماره 139760311014002273 مورخ 97/11/29 هيأت موضوع ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي اسد شريفي فرزند علي به شماره شناسنامه 2460 و شماره ملي 2539502989 
صادره از اقليد در موازي 32200 سهم مشاع از 253807 سهم سهام ششدانگ يک قطعه زمين زراعتي به مساحت 253807 مترمربع در قسمتي از پالک شماره 281 
واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقليد سرحد چهاردانگه روستاي دهنو که جهت آن پالک 24 فرعي از 281 منظور گرديده خريداري از مالک رسمي آقايان 
نصراله و عزت اله و وراث مرحوم حمداله، همگي رئيسي اردکاني هريک نسبت به 6851 متر مربع و آقاي صدراله رئيسي اردکاني نسبت به 10048 مترمربع و 

آقاي محمدکريم حسني اردکاني نسبت به 1599 مترمربع محرز گرديده است.           2/م الف               30004/18726        
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/01/21          تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/02/05

رضا رحيمی - ریيس ثبت اسناد و امالک اقليد

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئين نامه اجرائي آن
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  يک  ماده  موضوع  هيأت  صادره  آراء  برابر 
اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح ذيل به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره ثبت اسناد و امالک اقليد تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم و گواهي 
تقديم دادخواست مربوطه اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتحويل نمايد. بديهي است درصورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکيت صادرخواهد شد.  
1- برابر راي شماره 139760311014002260 مورخ 97/11/24 هيأت موضوع ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي اسد شريفي فرزند علي به شماره شناسنامه 2460 و شماره ملي 2539502989 
صادره از اقليد در موازي 259975 سهم مشاع از 2035285 سهم سهام ششدانگ يک قطعه زمين زراعتي به مساحت 2035285 مترمربع در قسمتي از پالک شماره 
281 واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقليد سرحد چهاردانگه روستاي دهنو که جهت آن پالک 23 فرعي از 281 منظور گرديده خريداري از مالک رسمي آقايان 
نصراله و عزت اله و وراث مرحوم حمداله، همگي رئيسي اردکاني هريک نسبت به 79970 متر مربع و آقاي صدراله رئيسي اردکاني نسبت به 1406 مترمربع و 

آقاي محمدکريم حسني اردکاني نسبت به 18659 مترمربع محرز گرديده است.
2- برابر راي شماره 139760311014002261 مورخ 97/11/25 هيأت موضوع ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي محمدجواد نعمت الهي فرزند شکراله به شماره شناسنامه 20 و شماره ملي 
2299852735 صادره از شيراز در موازي 779035 سهم مشاع از 2035285 سهم سهام ششدانگ يک قطعه زمين زراعتي به مساحت 2035285 مترمربع در 
از 281 منظور گرديده  اقليد سرحد چهاردانگه روستاي دهنو که جهت آن پالک 23 فرعي  از پالک شماره 281 واقع در بخش 16 فارس شهرستان  قسمتي 
خريداري از مالک رسمي آقايان نصراله و عزت اله و وراث مرحوم حمداله، همگي رئيسي اردکاني هريک نسبت به 239634 متر مربع و آقاي صدراله رئيسي 

اردکاني نسبت به 4215 مترمربع و آقاي محمدکريم حسني اردکاني نسبت به 55918 مترمربع محرز گرديده است.
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  يک  ماده  موضوع  هيأت   97/11/29 مورخ   139760311014002270 شماره  راي  برابر   -3
سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي هومان اميني فرزند شاهميرزا به شماره شناسنامه 1932 و شماره ملي 
2539497683 صادره از اقليد در موازي 614325 سهم مشاع از 2035285 سهم سهام ششدانگ يک قطعه زمين زراعتي به مساحت 2035285 مترمربع در قسمتي 
از پالک شماره 281 واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقليد سرحد چهاردانگه روستاي دهنو که جهت آن پالک 23 فرعي از 281 منظور گرديده خريداري از 
مالک رسمي آقايان نصراله و عزت اله و وراث مرحوم حمداله، همگي رئيسي اردکاني هريک نسبت به 188970 متر مربع و آقاي صدراله رئيسي اردکاني نسبت 

به 3323 مترمربع و آقاي محمدکريم حسني اردکاني نسبت به 44092 مترمربع محرز گرديده است.
4- برابر راي شماره 139760311014002271 مورخ 97/11/29 هيأت موضوع ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي حسين شريفي فرزند جالل به شماره شناسنامه 318 و شماره ملي 2539608442 
صادره از اقليد در موازي 381950 سهم مشاع از 2035285 سهم سهام ششدانگ يک قطعه زمين زراعتي به مساحت 2035285 مترمربع در قسمتي از پالک شماره 
281 واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقليد سرحد چهاردانگه روستاي دهنو که جهت آن پالک 23 فرعي از 281 منظور گرديده خريداري از مالک رسمي آقايان 
نصراله و عزت اله و وراث مرحوم حمداله، همگي رئيسي اردکاني هريک نسبت به 117490 متر مربع و آقاي صدراله رئيسي اردکاني نسبت به 2067 مترمربع 

و آقاي محمدکريم حسني اردکاني نسبت به 27413 مترمربع محرز گرديده است.             1/م الف                 30005/18725            
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/01/21          تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/02/05

رضا رحيمی - ریيس ثبت اسناد و امالک اقليد

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئين نامه اجرائي آن
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  يک  ماده  موضوع  هيأت  صادره  آراء  برابر 
اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح ذيل به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره ثبت اسناد و امالک اقليد تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم و گواهي 
تقديم دادخواست مربوطه اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتحويل نمايد. بديهي است درصورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکيت صادرخواهد شد.  
1- برابر راي شماره 139760311014002250 مورخ 1397/11/23 هيأت موضوع ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي جالل کوثر به شماره شناسنامه 318 و شماره ملي 2539652263 صادره 
از اقليد در موازي سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 29/80 مترمربع در قسمتي از پالک 8373 واقع در بخش 15 فارس اقليد مزرعه بيد 
اشک بلوار شهيد مطهري انتقال ملک از مالک رسمي آقاي حاج غالمحسين يوسفيان موضوع اظهارنامه ثبتي که جهت آن پالک 8373/13 منظور گرديده است.

2- برابر راي شماره 139760311014002249 مورخ 1397/11/23 هيأت موضوع ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي محمدرضا عسکري به شماره شناسنامه 93 و شماره ملي 2539650015 صادره 
از اقليد در موازي سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 29/80 مترمربع در قسمتي از پالک 8373 واقع در بخش 15 فارس اقليد مزرعه بيد 
اشک بلوار شهيد مطهري انتقال ملک از مالک رسمي آقاي حاج غالمحسين يوسفيان موضوع اظهارنامه ثبتي که جهت آن پالک 8373/13 منظور گرديده است.

440/م الف           30006/18724                 تاريخ انتشار نوبت اول: 98/01/21          تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/02/05
رضا رحيمی - ریيس ثبت اسناد و امالک اقليد

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئين نامه اجرائي آن
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  يک  ماده  موضوع  هيأت  صادره  آراء  برابر 
اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح ذيل به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره ثبت اسناد و امالک اقليد تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم و گواهي 
تقديم دادخواست مربوطه اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتحويل نمايد. بديهي است درصورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکيت صادرخواهد شد.  
1- برابر راي شماره 139760311014002254 مورخ 97/11/24 هيأت موضوع ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
ملي  به شماره شناسنامه 3 و شماره  ميرزا محمود  فرزند  اديب  بالمعارض آقاي محمدرضا  مالکانه و  اقليدتصرفات  امالک  اسناد و  ثبت  اداره  رسمي مستقر در 
2539770967 صادره از اقليد در موازي يکصد هزار سهم مشاع از يک ميليون سهم سهام ششدانگ يک قطعه زمين زراعتي به مساحت 1000000 مترمربع در 
قسمتي از پالک شماره 287/45 واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقليد سرحد چهاردانگه روستاي احمدآباد مزرعه مجاور شمالي قنات لري، قنات سفيد، حسين 
آباد و تخت چمن، که جهت آن پالک 41 فرعي از 287 منظور گرديده مالکيت رسمي مشاعي متقاضي به موجب سند مالکيت صادره به شماره دفتر الکترونيکي 

13970311014001525 انتقالي از دولت جمهوري اسالمي ايران با نمايندگي مديريت امور اراضي استان فارس محرز گرديده است.
2- برابر راي شماره 139760311014002255 مورخ 97/11/24 هيأت موضوع ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
ملي  به شماره شناسنامه 193 و شماره  اله  فرزند رحمت  بابايي  ابوالفضل  بالمعارض آقاي  مالکانه و  اقليدتصرفات  امالک  اسناد و  ثبت  اداره  رسمي مستقر در 
2539603327 صادره از اقليد در موازي نهصد هزار سهم مشاع از يک ميليون سهم سهام ششدانگ يک قطعه زمين زراعتي به مساحت 1000000 مترمربع در 
قسمتي از پالک شماره 287/45 واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقليد سرحد چهاردانگه روستاي احمدآباد مزرعه مجاور شمالي قنات لري، قنات سفيد، حسين 
آباد و تخت چمن، که جهت آن پالک 41 فرعي از 287 منظور گرديده مالکيت رسمي مشاعي متقاضي به موجب سند مالکيت صادره به شماره دفتر الکترونيکي 

13970311014001569 انتقالي از دولت جمهوري اسالمي ايران با نمايندگي مديريت امور اراضي استان فارس محرز گرديده است.     4/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/01/21          تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/02/05                     30008/18730                    

رضا رحيمی - ریيس ثبت اسناد و امالک اقليد

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه اجرائي آن
 برابر رأي شماره 139760311014002263 مورخ 97/11/28 هيأت موضوع ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقليد تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي فرامرز عبدالهي فرزند امان اله به شماره شناسنامه 2814 و شماره ملي 2539438547 
صادره از اقليد در چهاردانگ مشاع عرصه و ششدانگ اعياني يک باب خانه به مساحت 431 مترمربع در قسمتي از پالک 837 واقع در شهرستان اقليد بخش 6 
فارس سرحد چهاردانگه شهر دژکرد که جهت آن پالک 267 فرعي از 837 منظور گرديده انتقال ملک از مورث خود مرحوم امان اله عبدالهي موضوع سهم 
االرث از سند رسمي قطعي شماره 37414 مورخ 1351/3/6 دفتر 17 آباده انتقالي در اجراي قانون اصالحات ارضي به متقاضي محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضايي تقديم و گواهي تقديم دادخواست اخذ و به اداره ثبت تحويل نمايد. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  6/ م الف               30009/18729         
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/01/21          تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/02/05

رضا رحيمی - ریيس ثبت اسناد و امالک اقليد

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه اجرائي آن
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  يک  ماده  موضوع  هيأت   97/12/4 مورخ   139760311014002285 شماره  رأي  برابر   
رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقليد تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي هوشنگ پيرمرادي فرزند چراغقلي به شماره شناسنامه 2048 و شماره ملي 
2294357159 صادره از شيراز موازي 68039 سهم مشاع از 165872 سهم سهام ششدانگ يک قطعه زمين زراعتي به مساحت 165872 مترمربع در قسمتي از 
پالک شماره 95 واقع در شهرستان اقليد بخش 16 فارس سرحد چهاردانگه مزرعه تيمارجان که قبال جهت آن پالک 36 فرعي از 95 منظور گرديده خريداري از 
آقاي سيروس پيرمرادي به ميزان 2 هکتار از باقيمانده موضوع سند رسمي قطعي شماره 12965 مورخ 87/6/27 دفتر 140 اقليد و از آقاي غالمرضا پيرمرادي 
به ميزان 48039 مترمربع از باقيمانده موضوع سند رسمي قطعي شماره 11459 مورخ 81/5/23 دفتر 113 اقليد به متقاضي محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضايي تقديم و گواهي تقديم دادخواست اخذ و به اداره ثبت تحويل نمايد. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  3/ م الف     30010/18734            تاريخ انتشار نوبت اول: 98/01/21          تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/02/05
رضا رحيمی - ریيس ثبت اسناد و امالک اقليد

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه اجرائي آن
 برابر رأي شماره 139760311014001725 مورخ 1397/9/17 هيأت موضوع ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقليد تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي فالمرز افضلي فرزند محمد به شماره شناسنامه 312 صادره از اقليد به شماره ملي  
2539543944در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 207/30 مترمربع در قسمتي از پالک 7242/9 متخذه از پالک 7242 واقع در بخش 15 فارس شهرستان 
اقليد خيابان ساحلي کوچه شهيد نيکوئي انتقال ملک از آقاي محمود نيک منش محرز که جهت آن پالک 14 فرعي از 7242 منظور گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضايي تقديم و گواهي تقديم دادخواست اخذ و به اداره ثبت تحويل نمايد. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  441/ م الف       30003   تاريخ انتشار نوبت اول: 98/01/21          تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/02/05
رضا رحيمی - ریيس ثبت اسناد و امالک اقليد

آگهی تجدید مزایده 3 قطعه زمين
با کاربری مسکونی شهر کازرون 

شهرداري کازرون در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 1123  مورخ 97/8/21 و شماره 1200  مورخ 
97/9/7  شوراي اسالمي شهر کازرون و آئين نامه مالي شهرداريها نسبت به فروش 3 قطعه زمين با کاربري 
مسکوني  با شرايط زير از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. لذا از متقاضيان دعوت بعمل مي آيد پس از 

نشر نوبت دوم آگهي جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادهاي شهرداري کازرون مراجعه و حداکثر قيمت پيشنهادي خود را 
براساس فرم مزايده تا پايان وقت اداري98/02/10   در پاكت سر بسته به واحد حراست شهرداري تحويل نمايند.

قیمت هر متر  کاربری مساحتپالک
مربع  پایه 

)ریال( 

مبلغ کل پایه 
کارشناسی 

)ریال(

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مزایده )ریال(

نشانی

 جاده کازرون شيراز پشت مجتمع3/500/000272/895/00014/000/000 مسکوني715/2877/97 ق2
بازرگانان

شهرک شهيد بهشتي اراضي سراميک2/800/000711/732/00036/000/000 مسکوني535/61254/19ق2

روبروي بهشت زهرا3/000/0001/103/850/00060/000/000 مسکوني541/15367/95ق2

1- ارائه مبلغ سپرده شرکت در مزايده به صورت ضمانت نامه معتبر بانکي با اعتبار حداقل سه ماه از تاريخ صدور و يا واريز وجه به 
حساب سپرده شماره 0106842587004 به نام شهرداري کازرون نزد بانک ملي قابل قبول  مي باشد.

2- چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده در شهرداري ضبط خواهد شد.

4- شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است.
5- هزينه کارشناسي و آگهي روزنامه بر عهده برنده مزايده است.

6- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده شهرداري و سايت www.kazeroon.ir موجود است. 
30221 شناسه آگهي: 440930   1395/م الف  

علـی بـاقــری - شهـردار کـازرون

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آئين نامه اجرائي آن
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  يک  ماده  موضوع  هيأت  صادره  آراء  برابر 
اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح ذيل به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره ثبت اسناد و امالک اقليد تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم و گواهي 
تقديم دادخواست مربوطه اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتحويل نمايد. بديهي است درصورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکيت صادرخواهد شد.  
1- برابر راي شماره 139760311014002280 مورخ 97/11/29 هيأت موضوع ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي محمدجواد نعمت الهي فرزند شکراله به شماره شناسنامه 20 و شماره ملي 
2299852735 صادره از شيراز در موازي 196930 سهم مشاع از 492325 سهم سهام ششدانگ يک قطعه زمين زراعتي به مساحت 492325 مترمربع در قسمتي 
از پالک شماره 56 واقع در بخش 6 فارس شهرستان اقليد سرحد چهاردانگه مزرعه بکان که جهت آن پالک 517 فرعي از 56 منظور گرديده خريداري از 1(

طهمورث کياني بکياني فرزند مهدي به ميزان 64000 مترمربع از مورد ثبت صفحه 300 دفتر 10 ذيل ثبت 10 امالک 2(محمودرضا کياني بکياني فرزند مهدي به 
ميزان 64000 مترمربع از مورد ثبت صفحه 524 دفتر 10 ذيل ثبت 1741 امالک 3(خانم مهوش کياني بکياني فرزند مهدي به ميزان 32000 مترمربع از مورد ثبت 
صفحه 528 دفتر 10 ذيل ثبت 1762 امالک 4(خانم مهناز کياني بکياني فرزند مهدي به ميزان 32000 مترمربع از مورد ثبت صفحه 532 دفتر 10 ذيل ثبت 1763 
امالک 5(عزت اله کياني بکياني به ميزان 4930 مترمربع از مورد ثبت صفحه 285 دفتر 10 ذيل ثبت 1695 امالک بخش 6 فارس به متقاضي محرز گرديده است.

2- برابر راي شماره 139760311014002283 مورخ 97/12/4 هيأت موضوع ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي علي بهادري راد فرزند شاداد به شماره شناسنامه 1279 و شماره ملي 2294737571 
صادره از شيراز در موازي 196930 سهم مشاع از 492325 سهم سهام ششدانگ يک قطعه زمين زراعتي به مساحت 492325 مترمربع در قسمتي از پالک شماره 
56 واقع در بخش 6 فارس شهرستان اقليد سرحد چهاردانگه مزرعه بکان که جهت آن پالک 517 فرعي از 56 منظور گرديده خريداري از 1(طهمورث کياني 
بکياني فرزند مهدي به ميزان 64000 مترمربع از مورد ثبت صفحه 300 دفتر 10 ذيل ثبت 10 امالک 2(محمودرضا کياني بکياني فرزند مهدي به ميزان 64000 
مترمربع از مورد ثبت صفحه 524 دفتر 10 ذيل ثبت 1741 امالک 3(خانم مهوش کياني بکياني فرزند مهدي به ميزان 32000 مترمربع از مورد ثبت صفحه 528 
دفتر 10 ذيل ثبت 1762 امالک 4(خانم مهناز کياني بکياني فرزند مهدي به ميزان 32000 مترمربع از مورد ثبت صفحه 532 دفتر 10 ذيل ثبت 1763 امالک 

5(عزت اله کياني بکياني به ميزان 4930 مترمربع از مورد ثبت صفحه 285 دفتر 10 ذيل ثبت 1695 امالک بخش 6 فارس به متقاضي محرز گرديده است.
3- برابر راي شماره 139760311014002284 مورخ 97/12/4 هيأت موضوع ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقليدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي علي بيژني فرزند شکراله به شماره شناسنامه 300 و شماره ملي 2539379516 صادره 
از اقليد در موازي 98465 سهم مشاع از 492325 سهم سهام ششدانگ يک قطعه زمين زراعتي به مساحت 492325 مترمربع در قسمتي از پالک شماره 56 واقع 
در بخش 6 فارس شهرستان اقليد سرحد چهاردانگه مزرعه بکان که جهت آن پالک 517 فرعي از 56 منظور گرديده خريداري از 1(طهمورث کياني بکياني فرزند 
مهدي به ميزان 32000 مترمربع از مورد ثبت صفحه 524 دفتر 10 ذيل ثبت 10 امالک 2(محمودرضا کياني بکياني فرزند مهدي به ميزان 64000 مترمربع از 
مورد ثبت صفحه 524 دفتر 10 ذيل ثبت 1741 امالک 3(خانم مهوش کياني بکياني فرزند مهدي به ميزان 16000 مترمربع از مورد ثبت صفحه 528 دفتر 10 
ذيل ثبت 1762 امالک 4(خانم مهناز کياني بکياني فرزند مهدي به ميزان 16000 مترمربع از مورد ثبت صفحه 532 دفتر 10 ذيل ثبت 1763 امالک 5(عزت اله 

کياني بکياني به ميزان 2465 مترمربع از مورد ثبت صفحه 285 دفتر 10 ذيل ثبت 1695 امالک بخش 6 فارس به متقاضي محرز گرديده است.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه اجرائي آن
 برابر رأي شماره 139760311014002309 مورخ 1397/12/8 هيأت موضوع ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقليد تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي محمدحسين ثابت اقليدي فرزند رضاقلي به شماره شناسنامه 215 صادره از اقليد به شماره 
ملي  2539686151 در ششدانگ دو باب مغازه به مساحت 28 مترمربع پالک 4593/2 واقع در بخش 15 فارس شهرستان اقليد محله باغستان خيابان امام خميني 
انتقال ملک از کليه وراث مالک رسمي مرحوم سيدمحمد ميرقادري موضوع سند مالکيت صادره در صفحه 208 دفتر 11 محلي ذيل ثبت 1296 دفتر امالک محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم و گواهي تقديم دادخواست اخذ و به اداره ثبت تحويل نمايد. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  8/ م الف       30031/18766   تاريخ انتشار نوبت اول: 98/01/21          تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/02/05
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