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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون آگهی و عملیات تحدیدی پالک 4210 اصلی واقع در بخش چهار شیراز ملکی علی 
اکبر کریم پور فرزند رمضان باید تجدید شود و برحسب تقاضای مالک که درخواست 
انتشار آگهی تجدید حدود اختصاص نموده وقت تحدید حدود 1396/02/17 تعیین و 
عملیات تحدید از ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. اینک به وسیله این 
آگهی از متقاضی مزبور و کلیه صاحبان امالک مجاور بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت 
می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند. واخواهی مجاورین 
تنظیم صورت  تاریخ  از  ثبت  قانون  ماده 20  استناد  به  ارتفاقی  به حدود و حقوق  نسبت 
اداره ثبت محل  به  بایستی کتبا  به مدت سی روز پذیرفته خواهد شد که  مجلس تحدید 
تسلیم و رسید عرضحال دریافت نمایند.ضمنا معترض از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارایه نماید. در غیراینصورت سند مالکیت برابر 

مقررات صادر خواهد شد.   29096/ م الف                                          
  تاریخ انتشار: 95/12/26                      23699/13547        

   محمدنخعی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز

آگهي تحدید حدود اختصاصي
چون آگهی و عملیات تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه مورد تقاضای آقای علی اصغر آقاشیری  
به مساحت 233/50 مترمربع تحت پالک 5634/4  واقع در اقلید  مزرعه صغاداالسود سفلی خیابان 
حافظ کوچه امام حسین )ع(  بعمل نیامده است و تحدید حدود پالک فوق  برابر تبصره ماده 15 قانون 
ثبت مقدور نگردیده است اینک بنا به درخواست مستدعی که تقاضای انتشار آگهی تحدید حدود 
اختصاصی را نموده در اجرای تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی به شرح ذیل آگهی 
می شود لذا وقت تحدید حدود  برای روز چهارشنبه مورخ 1396/1/16 تعیین و عملیات تحدیدی از 
ساعت 8 صبح روز تعیین شده در محل وقوع ملک شروع و بعمل خواهد آمد.  لذا طبق ماده 14  قانون 
ثبت بوسیله این آگهی از متقاضی و کلیه صاحبان حقوق ارتفاقی و امالک مجاور دعوت می شود 
که در روز تعیین شده  در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند. واخواهي مجاورین به حدود و حقوق 
ارتفاقي طبق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي پذیرفته 
خواهد شد. لذا با توجه به ماده 86 آیین نامه اصالحي قانون ثبت اعتراض باید کتبا به اداره ثبت  اسناد 
و امالک تسلیم شود و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع ذیصالح قضایي تقدیم و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید در 
غیر این صورت اداره ثبت اسناد با وصول گواهي عدم تقدیم دادخواست از طرف متقاضي ثبت یا 
نماینده قانوني وي، بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه مي دهد.  551/م 

الف            تاریخ انتشار: 1395/12/26
         23974/13784

  رضا رحیمی -  رییس اداره ثبت اسناد وامالک  اقلید

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون عملیات تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یکباب ساختمان پالک 3919 واقع در بخش یک 
بهبهان بنام ابراهیم بافنده پور در جریان ثبت است و بنا به درخواست کتبی متقاضی عملیات تحدید در 
تاریخ 96/1/19 راس ساعت 8 صبح بعمل خواهد آمد بدینوسیله از مالکین مجاور و متقاضی دعوت 
میشود تا در وقت مقرر در محل حضور بهمرسانند. عدم حضور مالکین مجاور مانع از عملیات تحدید 
حدود نخواهد شد و اعتراض معترضین بر حدود و حقوق ارتفاقی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا سی روز پذیرفته خواهد شد. ضمنا با توجه به تبصره 2 ماده واحده، به تقاضای ثبت موضوع ماده 
)20 و 16( قانون ثبت میباید توسط اعتراض معترضین ظرف یکماه از تاریخ تسلیم، به واحد ثبتی 

با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. 8/481 م الف                 23975   
  افشین- رئیس ثبت بهبهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون عملیات تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یکباب خانه پالک 3920 واقع در بخش یک بهبهان 
بنام ابراهیم بافنده پور در جریان ثبت است و بنا به درخواست کتبی متقاضی عملیات تحدید در تاریخ 
96/1/19 راس ساعت 8 صبح بعمل خواهد آمد بدینوسیله از مالکین مجاور و متقاضی دعوت میشود 
تا در وقت مقرر در محل حضور بهمرسانند. عدم حضور مالکین مجاور مانع از عملیات تحدید حدود 
نخواهد شد و اعتراض معترضین بر حدود و حقوق ارتفاقی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی 
روز پذیرفته خواهد شد. ضمنا با توجه به تبصره 2 ماده واحده، به تقاضای ثبت موضوع ماده )20 و 
16( قانون ثبت میباید توسط اعتراض معترضین ظرف یکماه از تاریخ تسلیم، به واحد ثبتی با تقدیم 

دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. 8/480 م الف                 23976    
 افشین- رئیس ثبت بهبهان

آگهی ثبتی
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه سازان خسرو پیمان مارگون در تاریخ 1395/12/24 به 
شماره ثبت 686 به شناسه ملی 14006665614 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
موضوع: 1- انجام کلیه ی امور مربوط به پیمانکاری ساختمان ها و ابنیه اعم از فلزی، بتونی، 
آجری، سنگی و نظایر آن 2- کلیه امور مربوط به طراحی، محاسبه و ساخت اسکلت های 
فلزی، بتی سوله و سدها و بندهای خاکی، بتنی، سنگی 3- انجام کلیه ی امور نقشه برداری، 
توپوگرافی، برداشت های مسطحاتی 4- امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت اسکله 
و اجرا، راه های اصلی و فرعی، تونل ها، پل ها، و عملیات زیرسازی و لبه گذاری بلوار و 
آسفالت 5- انجام کلیه ی امور خاکریزی، خاکبرداری، دپو، بارگیری و تخلیه محاسبه احجام 
و تهیه ی مصالح الزم جهت امور ساختمانی و تاسیساتی 6- تامین خودرو و تهیه ی ماشین 
آالت صنعتی و ساختمانی جهت شرکت ها و ادارات 7- طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی 
و انتقال آب و ایجاد فضای سبز و طراحی و اجرای پارک ها 8- تامین نیروی انسانی در 
رابطه با موضوع شرکت 9- انجام مشارکت و نیز پیمانکاری پروژه های مربوط به ارگان ها 
و نهادهای دولتی 10- شرکت در مناقصه ها و مزایده ها 11- تعمیر و نگهداری: تجهیزات 
و وسایل اداری، خدمات فنی خودرو، ساختمان ها، تجهیزات و وسایل مخابراتی )به جز بی 
سیم( و ارتباطی ابنیه و خطوط راه آهن 12- امور آشپزخانه و رستوران: تهیه ی و توزیع 
غذا، اداره رستوران و بوفه با نظارت ناظران بهداشت 13- خرید ضایعات فلزی 14- اجرای 
پروژه های آب شیرین کن، استخر، سنا، جکوزی، سردخانه های صنعتی 15- اجرای کلیه 
ی تاسیسات ساختمانی، اداری، تجاری و صنعتی 16- طراحی، محاسبه و نظارت کلیه پروژه 
های تاسیساتی انجام فعالیت های مذکور مطابق با قوانین و مقررات موضوعه کشور- ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد در صورت ضرورت 

قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم
مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی: فارس- شهر مهر- پل امام علی- کوچه)فرزانه(- کوچه نوروزی- پالک 0- 
طبقه همکف- کدپستی 7445147757

سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 0 سهم آن 
بی نام می باشد و تعداد 100 سهم آن بانام می باشد و مبلغ یک میلیون ریال آن طی گواهی 
و  شده  پرداخت  مهر  شعبه  ایران  صادرات  بانک   95/11/24 مورخ   14/1905/97 شماره 

الباقی در تعهد سهامداران است.
اولین مدیران: آقای ناصر خسرو زاد به شماره ملی 4220005961 به سمت مدیرعامل از 
تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 1397/10/18 و به سمت رئیس هیئت مدیره از تارخی 

صورتجلسه مجمع موسسین تا 1397/10/18 
نیا به شماره ملی 4240318882 به سمت عضو هیئت مدیره- عضو  خانم عصمت طاهری 
اصلی از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 1397/10/18 آقای حیدر صحراگرد به شماره 
ملی 5159888391 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین 

تا 1397/10/18
ناصر  به امضای آقای  تعهد آور شرکت  بهادار و  اسناد  دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
خسروزاد فرزند خدارحم با شماره ملی 4220005961 به سمت رئیس هیات مدیره همراه با 
مهر شرکت و اراق عادی و اداری به امضای آقای ناصر خسروزاد فرزند خدارحم با شماره 

ملی 4220005961 به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

به سمت  به شماره ملی 5159155392  ابراهیم کاظمیان  البدل: آقای  بازرس اصلی و علی 
بازرس علی البدل و خانم مریم زارعی به شماره ملی 6579609311 به سمت بازرس اصلی 

هردو برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

23977/13785      اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاري مهر 

آگهی ابالغ اخطار افراز پالک 2069/59
نظر به اینکه آقای حمزه نگار تقاضای افراز سهم مشاعی خود از پالک 2069/59 واقع در بخش 4 
شیراز را نموده و اعالم داشته که اطالعی از محل سکونت اغلب مالکین مشاعی ندارد لذا به استناد 
ماده 17 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور که به شرح زیر می 

باشد اخطار می گردد.
1- اسماعیل براتی

2-  ابراهیم اسکندری ارسنجانی
3- شرکت زوران بتن شیراز و شرکت رامین راه زرین

4- شرکت شالوده شایان شیراز
5- شرکت تاسیساتی عمران همیانان

6- شرکت فردیس راه
7- غالمرضا و غالمعباس و غالمحسین و اسماعیل زارع

8- شرکت امین راه زرین
9- احمد فراحی

10- شرکت تقاطع سازان شیرلز
11- شرکت علی بتن

12- فروشگاه لوازم ساختمانی سنان
13- مجتبی زارعی

14- موسسه فردیس راه
بهم  اداره حضور  این  به منظور معاینه محل روز سه شنبه مورخه 1396/01/15 ساعت 9 صبح در 
رسانیده تا در معیت کارشناسان این اداره به محل وقوع ملک عزیمت نمایید مقتضی است عدم حضور 

شما مانع از ادامه عملیات نخواهد بود. 29097/م الف
     23979/13786

  رییس ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز- محمد نخعی

آگهی ابالغ دادنامه به آقای بهنام احمدپیری
بدین وسیله پیرو آگهی قبلی به آقای بهنام احمدپیری فرزند غالمرضا )فعال مجهول المکان( ابالغ می 
گردد در خصوص دعوی سیدرضا موسوی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه برابر دادنامه شماره 
95/676 مورخ 95/11/26 در پرونده کالسه 95/254 غیابا با حکم بر محکومیت شما به پرداخت 
مبلغ بیست و سه میلیون و نهصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته بانضمام هزینه دادرسی به مبلغ 
ششصد و چهل و هفت هزار و پانصد ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/2/10 لغایت اجرای 
حکم در حق محکوم له صادر گردیده است لذا مراتب جهت اطالع شما حسب درخواست خواهان یک 
نوبت در روزنامه درج می گردد و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در 
همین دادگاه و ظرف مدت 20 روز پس از انقضا مهلت مذکور قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

های تجدیدنظر می باشد.
  23978 

  شعبه چهارم شورای حل اختالف برازجان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تعیین تکلیف  قانون  برابر رأي اصالحی شماره  139560311001040570  هیأت دوم موضوع 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شیراز 
- ناحیه 1  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي حبیب اله کاظمی فرزند احمد  به شماره 
پالک  مترمربع  مساحت 216/27  به  خانه  باب  در ششدانگ یک  شیراز  از  شناسنامه 201 صادره 
8785  فرعي از 2083  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2083 اصلي  واقع در بخش چهار 
شیراز  خریداري از مالک رسمي آقای درویشعلی دهقانی محرز گردیده 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 مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         29066/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1395/12/11           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26

23871/13705          محمد نخعي - رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  شماره  139560311001034931   رأي  برابر 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شیراز- ناحیه 1  
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي اسماعیل مرزبان فرزند علی  به شماره شناسنامه 221 
صادره از شیراز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 389/10 مترمربع پالک 949  فرعي از 
2153  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 9 فرعی از 2153  اصلي  واقع در بخش چهار شیراز  
خریداري از مالک رسمي آقای علی مرزبان محرز گردیده 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 مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         29067/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1395/12/11           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26

        23856/13699
  محمد نخعي - رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  شماره  139560311001037094   رأي  برابر 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 
1  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي علی قاسمی فرزند رشید  به شماره شناسنامه 844 
صادره از شیراز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 171/33 مترمربع پالک 1961  فرعي از 
از 2148  اصلي  واقع در بخش چهار  از پالک 297 فرعی  2148  اصلي مفروز و مجزي شده 
شیراز  خریداري از مالک رسمي آقای فرزاد و غالم محمدی راد محرز گردیده 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 مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         29068/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1395/12/11           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26

23855/13698           محمد نخعي - رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیأت دوم موضوع  رأي شماره  139560311001038389   برابر 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 
شماره  به  سیداسمعیل  فرزند  حجازی  سیدعباس  آقاي  متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات    1
شناسنامه 3663 صادره از اصفهان در ششدانگ یک باب ساختمان دو طبقه به مساحت 74 مترمربع 
پالک 8784  فرعي از 2083  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2083  اصلي  واقع در بخش 
چهار شیراز  خریداري از مالک رسمي آقای فضل اله دهقانی محرز گردیده 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 مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         29069/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1395/12/11           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26

23854/13697          محمد نخعي - رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیأت دوم موضوع  رأي شماره  139560311001037533   برابر 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 1  
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي هادی محمدی ده شیبی فرزند یداله به شماره شناسنامه 
18 صادره از شیراز در سه دانگ مشاع از ششدانگ  و خانم اسیه محمدی ده شیبی به شناسنامه شماره 
6 صادره از شیراز فرزند یداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 
178/97 مترمربع پالک 5069  فرعي از 2086  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2086  اصلي  
واقع در بخش چهار شیراز  خریداري از مالک رسمي آقای یداله محمدی ده شیبی و مهری دشتی 
محرز گردیده 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 مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.         29070/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1395/12/11           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26

23852/13694               محمد نخعي- رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  شماره  139560311001039942   رأي  برابر 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 
1  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي قدم علی سهراب مقدم فرزند درویش علی به شماره 
شناسنامه 537 صادره از شیراز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 130 مترمربع پالک 63561  
فرعي از 1652  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 509 فرعی از 1652  اصلي  واقع در بخش 
چهار شیراز  خریداري از مالک رسمي آقای ایرج پاکباز و شرکاء محرز گردیده 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 مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         29071/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1395/12/11           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26

       23878/13715
   محمد نخعي- رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیأت دوم موضوع  رأي شماره  139560311001039065   برابر 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 
شماره  به  غالمرضا  فرزند  مفرد  ساسانی  اله  نبی  آقاي  متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات    1
مترمربع پالک  مساحت 159/01  به  خانه  باب  در ششدانگ یک  شیراز  از  شناسنامه 794 صادره 
5612  فرعي از 2082  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 179 فرعی از 2082  اصلي  واقع در 
بخش چهار شیراز  خریداري از مالک رسمي آقای ناصر زارع محرز گردیده 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 مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         29075/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1395/12/11           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26

        23888/13726
  محمد نخعي - رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و
 ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن

برابر رأی شماره 139560311014001516 مورخ 1395/6/14 هیأت موضوع ماده یک قانون 
اقلید  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علی اصغر آقاشیری فرزند آقاجان به شماره شناسنامه 12633 
 233/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در   2538965381 ملی  شماره  به  اقلید  از  صادره 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 5634 واقع در اقلید بخش 15 فارس مزرعه صغاداالسود سفلی 
خیابان حافظ کوچه امام حسین)ع( که جهت آن پالک 5634/4 منظور گردیده خریداری از مالک 

رسمی آقای سیدآقاجان رسولی محرز گردیده است.
در صورتی که  روز آگهی میشود  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
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 مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ 
و به اداره ثبت تحویل نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.529/ م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/11          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26

23883/13716        رضا رحیمی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اقلید

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین 

نامه اجرایی آن
مورخ   139560311014002338 شماره  رأی  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  موضوع  هیأت   1395/9/29
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
آقای  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  اقلید  ثبتی  واحد  در 
صادره   691 شناسنامه  شماره  به  آقا  علی  فرزند  جبری  حیدر 
از اقلید به شماره ملی 2539161936 در ششدانگ قسمتی از 
باستثناء  مترمربع  مساحت 64360  به  زراعتی  زمین  قطعه  یک 
آن  حریم  و  گاز  انتقال  و  لوله  خط  مربع  متر   2145 موازی 
در  است  داده  ششدانگ  تشکیل  تواما   89/684 پالک  با  که 
قسمتی از پالک شماره 89/26 واقع در اقلید سرحد چهاردانگه 
روستای خنجشت که جهت آن پالک 89/977 منظور گردیده 
صاحب  خانم  و  ستوده  عطا  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 

سلطان ستوده محرز گردیده است.
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  میشود  آگهی  روز 
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 مرجع قضایی تقدیم و گواهی 
بدیهی  نماید.  تحویل  ثبت  اداره  به  و  اخذ  دادخواست  تقدیم 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.526/ م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/11         

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26 
                   23882/13717  
 رضا رحیمی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اقلید

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  
اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین 

نامه اجرایی آن
مورخ   139560311014002633 شماره  رأی  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  موضوع  هیأت   1395/10/25
مستقر در  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 
امامقلی  آقای  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  اقلید  ثبتی  واحد 
نظری فرزند عباسقلی به شماره شناسنامه 2041 و به شماره ملی 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  اقلید  از  صادره    2539498795
زراعتی به مساحت 66621 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 
1/328 واقع در اقلید بخش 16 فارس سرحد چهاردانگه شهر سده 
از 1 منظور گردیده موضوع  که جهت آن پالک 2790 فرعی 
عباسقلی  مرحوم  وراث  دیگر  از  خریداری  و  خود  االرث  سهم 
 1350/10/27 مورخ   35083 شماره  رسمی  سند  مالک  نظری 
قانون  اجرای  در  کشاورزی  وزارت  از  انتقالی  آباده   17 دفتر 
اصالحات ارضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  می-توانند  باشند 
اخذ رسید ظرف  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود 
به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  مدت یک 
مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره 
ثبت تحویل نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.525/ م الف  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/11         

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26
            23881/13718

  رضا رحیمی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اقلید

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
اقلید تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضایان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند 
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 و گواهی تقدیم دادخواست مربوطه اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک 

اقلیدتحویل نماید.
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهد شد.
1( رای شماره 139460311014004573 مورخ 5 /12 /1393  آقای سیدحسین 
میرقادری فرزند سیدجلیل به شماره شناسنامه 2530048568 صادره از اقلید و 
باب  از ششدانگ یک  شماره ملی 2530048568 در موازی چهار دانگ مشاع 
خانه  به مساحت 551/90 متر مربع کل پالک 4613/2  واقع در اقلید بخش 15 
فارس محله باغستان خیابان شهید گرامی انتقال ملک از مالک رسمی آقای سید 

جلیل میرقادری
زهرا  خانم    1393/  12/  5 مورخ   139460311014004575 شماره  رای   )2
شماره  و  اقلید  از  صادره   198 شناسنامه  شماره  به  سیدداود  فرزند  میرقادری 
به  باب خانه   از ششدانگ یک  ملی 2539595146 در موازی دو دانگ مشاع 
مساحت 551/90 متر مربع کل پالک 4613/2  واقع در اقلید بخش 15 فارس 
انتقال ملک از مالک رسمی آقای سید جلیل  باغستان خیابان شهید گرامی  محله 

میرقادری    531/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول :   11 / 12  /  95                     

  تاریخ انتشار نوبت دوم :  26  /  12 /  95                        23880/13719                     
رضا رحیمی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اقلید

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه اجرائی آن

برابر آراء صادره هیات موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک اقلید تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضایان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند 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 و گواهی تقدیم دادخواست مربوطه اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک 

اقلیدتحویل نماید.
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.

1 ( برابر رای شماره 139560311014002645 مورخ 27 /10 /95  هیات موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقلید تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محمد شجاعی فرزند خان باز به شماره 
شناسنامه 351 و شماره ملی 2539368484 صادره از اقلید در 19744 سهم مشاع از 177703 سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی  به 
مساحت 177703 متر مربع در قسمتی از پالک شماره 8  واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقلید سرحد چهاردانگه مزرعه مهجان که جهت آن 
پالک 526 فرعی از 8  منظور گردیده  خریداری از خانمها ژاله و نسرین قشقایی وراث خانم هما بی بی عطاپور قشقایی محرز گردیده است .

2 ( برابر رای شماره 139560311014002646 مورخ 27 /10 /95  هیات موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقلید تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای جان میرزا شجاعی فرزند خان باز 
به شماره شناسنامه 283 و شماره ملی 2539367801 صادره از اقلید در 67115 سهم مشاع از 177703 سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی  به مساحت 177703 متر مربع در قسمتی از پالک شماره 8  واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقلید سرحد چهاردانگه مزرعه مهجان 
که جهت آن پالک 526 فرعی از 8  منظور گردیده  خریداری از خانمها ژاله و نسرین قشقایی وراث خانم هما بی بی عطاپور قشقایی محرز 

گردیده است .
3 ( برابر رای شماره 139560311014002647 مورخ 27 /10 /95  هیات موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقلید تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای خان باز شجاعی فرزند مرحوم ابول 
به شماره شناسنامه 282 و شماره ملی 2539367798 صادره از اقلید در 31598 سهم مشاع از 177703 سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی  به مساحت 177703 متر مربع در قسمتی از پالک شماره 8  واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقلید سرحد چهاردانگه مزرعه مهجان 
که جهت آن پالک 526 فرعی از 8  منظور گردیده  خریداری از خانمها ژاله و نسرین قشقایی وراث خانم هما بی بی عطاپور قشقایی محرز 

گردیده است . 530/م الف   تاریخ انتشار نوبت اول :   11 / 12  /  95                                   تاریخ انتشار نوبت دوم :  26  /  12 /  95
23879/13720                          رضا رحیمی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اقلید

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیأت    139560311001039154 شماره   رأي  برابر 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 1  
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرحمان شیخی فرزند فتحعلی  به شماره شناسنامه 
252 صادره از سپیدان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 180 مترمربع پالک 1962  فرعي از 
2148  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2148  اصلي  واقع در بخش چهار شیراز  خریداري از 
مالک رسمي شرکت تعاونی مسکن شماره 2 ناحیه انتظامی فارس محرز گردیده 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 مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         29072/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1395/12/11           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26

23885/13722        محمد نخعي – رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت    139560311001040043 شماره   رأي  برابر 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 1  
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي سعید شاهرخ فر فرزند غالمحسین  به شماره شناسنامه 
پالک  مترمربع   209/40 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  اعیانی  در  شیراز  از  صادره   2260
15540  فرعي از 14  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 14  اصلي  واقع در بخش سه شیراز  
خریداري از مالک رسمي اداره اوقاف و متولی موقوفه معزالوزاره محرز گردیده 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 مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         29074/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1395/12/11           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26

            23887/13723
   محمد نخعي- رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139560311001035461  هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 1  تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي خداداد فرهمند گرائی فرزند مسیح  به شماره شناسنامه 674 صادره 
از شیراز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 108/40 مترمربع پالک 5608  فرعي از 2082  اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک 179 فرعی از 2082  اصلي  واقع در بخش چهار شیراز  خریداري از 
مالک رسمي آقای ناصر زارع محرز گردیده 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 مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.         29065/م الف                  23872/13706    
تاریخ انتشار نوبت اول:  1395/12/11           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26
      محمد نخعي - رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز 


