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ضربالمثلهای جهان

با همنوعان آشتی کن و با گناهان خودت
در جنگ و جدال باش.

سهشنبه

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003165هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای ولی احمدیان فرزند
علی بشماره شناسنامه  403صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه که دو
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت
ششدانگ  377/31مترمربع پالك  99فرعي از  337اصلي مفروز و مجزي شده
از پالك  333الی  337اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي
سیما احمدی ورثه فرهاد محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1396/11/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
/636م الف
6/2082
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  13966031100300345هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای محمدمهدی
محمدی فرزند خسرو بشماره شناسنامه  105صادره از ممسنی در ششدانگ يك
باب مغازه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری
می باشد به مساحت ششدانگ  17/71مترمربع پالك  2962فرعي از  55اصلي
مفروز و مجزي شده از پالك  55اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از
مالك رسمي آقاي هومان کیانی ورثه احمد محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1396/11/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
/625م الف
6/2075
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003483هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای حمید گشتاسبی
فرزند حمداله بشماره شناسنامه  619صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه
که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد
به مساحت ششدانگ  225/26مترمربع پالك  2963فرعي از  55اصلي مفروز
و مجزي شده از پالك  55اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك
رسمي آقاي اسمائیل کریمی ورثه کیکاووس محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1396/11/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
/627م الف
6/2074
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003460هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای صدراله منصوری
طبایی فرزند یداله بشماره شناسنامه  325صادره از  -در ششدانگ يك باب خانه
که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به
مساحت ششدانگ  362مترمربع پالك  375فرعي از  64اصلي مفروز و مجزي
شده از پالك  62الی  64اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي
حبیب لشکری ورثه شکری محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
/639م الف
6/2067
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003498هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای محمد فرهادی
فرزند فرج اله بشماره شناسنامه  586صادره از اردکان در ششدانگ يك باب
خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می
باشد به مساحت ششدانگ  246/21مترمربع پالك  2393فرعي از  54اصلي
مفروز و مجزي شده از پالك  20فرعی از  54اصلي قطعه  9بخش  7فارس
خريداري از مالك رسمي آقاي صولت حسنی محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
/643م الف
6/2066
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003559هيات اول موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي
خانم حمیده گودرزی فرزند محمدجان بشماره شناسنامه  2247صادره از
ممسنی در ششدانگ يك باب خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ
عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ
 371/82مترمربع پالك  2392فرعي از  54اصلي مفروز و مجزي شده از
پالك  20فرعی از  54اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك
رسمي آقاي سیدامیر موسوی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
/624م الف
سند مالكيت صادر خواهد شد6/2081 .
تاريخ انتشار نوبت اول 1396/11/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003456هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای مسعود رشیدی
فرزند امیرقلی بشماره شناسنامه  5294صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب
خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می
باشد به مساحت ششدانگ  675مترمربع پالك  58فرعي از  46اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك  45و  46اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك
رسمي آقاي هوشنگ رشیدی ورثه امیرقلی محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
/620م الف
6/2076
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003481هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای دهدار افشاری صدر
فرزند علی برز بشماره شناسنامه  2380356327صادره از نورآباد در ششدانگ
يك باب خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه
بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ  324/40مترمربع پالك  423فرعي از 48
اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  48اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري
از مالك رسمي آقاي نیاز قاسمی (بروجی) محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
/626م الف
6/2073
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003361هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه باسفهرجانی
فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه  1830صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب
خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می
باشد به مساحت ششدانگ  381مترمربع پالك  78فرعي از  57اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك  57اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي
آقاي رهام امیری ورثه حبیب محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
/635م الف
6/2068
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003348هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای فرزاد گودرزی
فرزند رزاق بشماره شناسنامه  7071صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب
مغازه به مساحت ششدانگ  33/92مترمربع پالك  1259فرعي از  27اصلي
مفروز و مجزي شده از پالك  27اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از
مالك رسمي آقاي علی مرادی ورثه خان بابا محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
/638م الف
6/2065
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی
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آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003454هيات اول موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي
آقای فرشاد زارع خفری فرزند امیدعلی بشماره شناسنامه 2380065748
صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه که  1/5دانگ مشاع
از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت
ششدانگ  251/08مترمربع پالك  545فرعي از  44اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك  44اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك
رسمي آقاي هدایت قهرمانی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
/622م الف
سند مالكيت صادر خواهد شد6/2080 .
تاريخ انتشار نوبت اول  1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003491هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای سیدمختار حسینی
فرزند داود بشماره شناسنامه  7059صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه
که  1/25دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد
به مساحت ششدانگ  287/33مترمربع پالك  1258فرعي از  27اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك  27اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي
شرکت تعاونی شهرداری ممسنی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
/619م الف
6/2077
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003458هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم طاهره
شیروانی زاده فرزند خداخواست بشماره شناسنامه  18085صادره از نورآباد
در ششدانگ يك باب خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در
مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ  198/17مترمربع
پالك  544فرعي از  52اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  52اصلي
قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي آقاي یارمحمد محمدیان
ورثه علی محمدیان موازی  174/96مترمربع و حمیدرضا حاجتیان ورثه
فریدون حاجتیان موازی  23/21مترمربع محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
/628م الف
6/2079
صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1396/11/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003555هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه اسدی ارخلو
فرزند بالل بشماره شناسنامه  474صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه
که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد
به مساحت ششدانگ  529/48مترمربع پالك  374فرعي از  64اصلي مفروز
و مجزي شده از پالك  62الی  64اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از
مالك رسمي آقاي حامد خلفی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
/617م الف
6/2078
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003474هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای عبدالعظیم سپاهی
فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه  7255صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب
خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می
باشد به مساحت ششدانگ  250مترمربع پالك  1655فرعي از  59اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك  55اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي
آقاي حسین سپاهی ورثه دراج محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
/629م الف
6/2072
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003571هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای صادق قاسمی فرزند
اسکندر بشماره شناسنامه  13218صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه
که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به
مساحت ششدانگ  987مترمربع پالك  422فرعي از  48اصلي مفروز و مجزي
شده از پالك  48اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي آقاي
اسکندر قاسمی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكيت 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
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
/630م الف
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد6/2071 .
تاريخ انتشار نوبت اول  1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003567هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي اداره راهداری و حمل و
نقل جاده ای کشور در ششدانگ يك باب ساختمان پلیس راه که  1/5دانگ
مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت
ششدانگ  2971/36مترمربع پالك  656فرعي از  3اصلي مفروز و مجزي
شده از پالك  3اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي اداره
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
/632م الف
6/2069
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003494هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای شکراله هوشمندی
فرزند نگهدار بشماره شناسنامه  487صادره از همایجان در ششدانگ يك باب
خانه که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می
باشد به مساحت ششدانگ  248/69مترمربع پالك  2964فرعي از  55اصلي
مفروز و مجزي شده از پالك  44فرعی از  55اصلي قطعه  9بخش  7فارس
خريداري از مالك رسمي آقاي اسکندر سلیمی ورثه علی سلیمی محرز گرديده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
/631م الف
صادر خواهد شد6/2070 .
تاريخ انتشار نوبت اول  1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003561هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای علی برز شایانی
فرزند عبدال بشماره شناسنامه  261صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه
که  1/25دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد
به مساحت ششدانگ  295/55مترمربع پالك  92فرعي از  29اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك  29اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي
آقاي سیدعلمدار موسوی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
/648م الف
6/2064
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آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003563هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای مجید ایزدی فرزند
محمود بشماره شناسنامه  66صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه که
 1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به
مساحت ششدانگ  257/81مترمربع پالك  2391فرعي از  54اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك  27فرعی از  54اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري
از مالك رسمي آقاي نواز امیریان ورثه ایاز محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/12/9 :
/647م الف
6/2063
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