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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيأت   1397/12/08 مورخه   139760311034010976 شماره  رأي  برابر 
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي رسول جوکار فرزند سيف اله به شماره شناسنامه 134 
صادره از شيراز به شماره ملي 2291456385 در ششدانگ يک باب خانه به 
مساحت 52/90 مترمربع قسمتي از پالک 2075/1 اصلي واقع در بخش چهار 
شيراز  خريداري از مالک رسمي مصطفي مرزبان محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکيت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  صورتي 
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 
است  بديهي  نمايند.  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.         1318/م الف   30231/19004 
تاريخ انتشار نوبت اول: يکشنبه 1398/02/15           

تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1398/02/30
جهانبخش اسفندياري نيا 

 رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيأت   1397/11/02 مورخه   139760311034009791 شماره  رأي  برابر 
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه 
شماره  به  اقاخان  فرزند  باصري  رحيمي  فريدون  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
به شماره ملي 2432280903 در ششدانگ  از مرودشت  شناسنامه 3 صادره 
يک باب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتي از پالک 2154 اصلي واقع در 
بخش چهار شيراز  خريداري از مالک رسمي حاجي اقا خادم مدرسي 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 مراجع قضايي تقديم نمايند. 
طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذکور  انقضاي مدت  در صورت  است  بديهي 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.         1312/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: يکشنبه 1398/02/15      30218/19000     

تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1398/02/30
جهانبخش اسفندياري نيا

 رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيأت   1397/11/29 مورخه   139760311034010644 شماره  رأي  برابر 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات 
به شماره  نامدار فرزند ذوالفقار  مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدجواد 
شناسنامه 2280044145 صادره از شيراز به شماره ملي 2280044145 در 
ششدانگ يک باب خانه به مساحت 127 مترمربع قسمتي از پالک 2075/1 
اصلي واقع در بخش چهار شيراز  خريداري از مالک رسمي مصطفي مرزبان 
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 مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.         1314/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: يکشنبه 1398/02/15       30211/18999    

تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1398/02/30
جهانبخش اسفندياري نيا 

 رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيأت   1397/11/29 مورخه   139760311034010632 شماره  رأي  برابر 
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه 
شماره  به  عبداله  فرزند  شيرازي  وند  حاجي  رقيه  خانم  متقاضي  بالمعارض 
شناسنامه 9109 صادره از شيراز به شماره ملي 2291600486 در ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتي از پالک 2081 اصلي واقع در 
بخش چهار شيراز  خريداري از مالک رسمي عبدالحميد علمدار بوشهري 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 مراجع قضايي تقديم نمايند. 
طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذکور  انقضاي مدت  در صورت  است  بديهي 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.         1313/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: يکشنبه 1398/02/15      30217/18998     

تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1398/02/30
جهانبخش اسفندياري نيا 

 رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760311034010552 مورخه 1397/11/28 هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سعيده زارعي قطب آبادي فرزند 
خليل به شماره شناسنامه 113 صادره از جهرم به شماره ملي 2471589741 در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 92 مترمربع قسمتي از پالک 
2071/37 اصلي واقع در بخش چهار شيراز  خريداري از مالک رسمي عوض شريفي شريف آبادي 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 مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

30233/19006 سند مالکيت صادر خواهد شد.         1320/م الف  
تاريخ انتشار نوبت اول: يکشنبه 1398/02/15        تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1398/02/30

جهانبخش اسفندياري نيا - رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيأت   1397/11/28 مورخه   139760311034010562 شماره  رأي  برابر 
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم فاطمه جوکار فرزند امام قلي به شماره شناسنامه 19 
صادره از شيراز به شماره ملي 2299463704 در ششدانگ يک باب خانه به 
مساحت 219/50 مترمربع قسمتي از پالک 2083/17 اصلي واقع در بخش 
چهار شيراز  خريداري از مالک رسمي کاکا دهقاني 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 
است  بديهي  نمايند.  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.         1322/م الف   30235/19008 
تاريخ انتشار نوبت اول: يکشنبه 1398/02/15          

تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1398/02/30
جهانبخش اسفندياري نيا 

 رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيأت   1397/10/30 مورخه   139760311034009680 شماره  رأي  برابر 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سکينه فاتحي ديندارلو فرزند علي به شماره 
در ششدانگ  ملي 2296060420  شماره  به  شيراز  از  شناسنامه 357 صادره 
يک باب خانه به مساحت 120 مترمربع قسمتي از پالک 2081 اصلي واقع در 
بخش چهار شيراز  خريداري از مالک رسمي شهرداري 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 
است  بديهي  نمايند.  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.         1310/م الف    30209/18996 
تاريخ انتشار نوبت اول: يکشنبه 1398/02/15           

تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1398/02/30
جهانبخش اسفندياري نيا 

 رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

درمان الغری با شربت خاکشیر و شیر
اگر تصمیم دارید وزن خود را افزایش دهید و برای این کار 
دست به دامن انواع و اقسام مکمل های غذایی و دارویی 
شدید به توصیه ما عمل کنید. هرروز صبح ناشتا پیش از 
آنکه سراغ صبحانه بروید از شربت خاکشیر و شیر میل 
کنید. به این ترتیب می توانید با نوشیدن این خاکشیر صبح 
به مرورزمان  وزن خود  افزایش  و  درمان الغری  به  ناشتا 
کمک کنید. به اعتقاد درمانگران درصورتی که شیر تازه 
و طبیعی باشد میزان تأثیرگذاری این نسخه بیشتر می شود، 
بنابراین افرادی که به شیر طبیعی دسترسی دارند بهتر است 
از شیر طبیعی و روستایی استفاده کنند و البته توجه داشته 
باشند که از سالمت شیر و پاکیزه بودن آن مطمئن شوند.

خواص خاکشیر برای دفع سنگ کلیه
درمانگران، مصرف مخلوطی از خاکشیر و ترنجبین برای 
مبتال  بیماری  این  به  که  افرادی  در  کلیه  سنگ  درمان 
هستند یا کلیه آن ها استعداد سنگ سازی را دارد، توصیه 
می کنند. برای تهیه این نسخه خانگی کافی است 3 قاشق 
غذاخوری ترنجبین را در یک لیوان آب به مدت 5 ساعت 
سپس  کنید.  صاف  را  آن  مدت  پس ازاین  و  خیسانده 
ترنجبین صاف کرده را با 2 قاشق غذاخوری مخلوط کرده 
و آن را میل کنید. نوشیدن این مخلوط به صورت روزانه به 

دفع سنگ کلیه کمک می کند.
درمان و تسکین التهاب مجاری ادراری و کلیه

در  شفابخش خاکشیر  درباره خاصیت  شاید کمتر کسی 

درمان و تسکین التهاب مجاری ادراری و کلیه شنیده باشد؛ 
اشاره  این موضوع  به  متون طب سنتی  از  بسیاری  اما در 
شده است که استفاده از خاکشیر هنگام بروز التهاب های 
مجاری ادراری و کلیه بسیار مؤثر است، به ویژه زمانی که 
فردی مبتالبه بیماری سنگ کلیه است و وجود سنگ در 
کلیه وی موجب بروز التهاباتی در موضع کلیه یا مجاری 
ادرار وی شده است. در این حالت نوشیدن روزانه 4 تا 5 
لیوان خاکشیر که با شیرینی طبیعی مثل سکنجبین شیرین 

شده باشد بسیار مفید دانسته شده است.
خاکشیر و رفع بوی بددهان

بددهان چه می دانید؟  برای رفع بوی  از خواص خاکشیر 
اگر شما هم در گروه افرادی هستید که به دلیل افزایش 
خلط بلغم در بدن به بدبویی دهان مبتال شده اید و نمی توانید 
شما  برای  شوید،  خالص  موضوع  این  شر  از  به سادگی 
خاکشیر  و  ترنجبین  شربت  از  داریم؛  جالبی  پیشنهاد 
تنها  کنید.  استفاده  دهانتان  بدبویی  کردن  برطرف  برای 
ترنجبین  شربت  از  لیوان  یک  عصر  هرروز  است  کافی 
و خاکشیر را بنوشید. ترنجبین را به مدت 5 تا 6 ساعت 
با  را  از صاف کردن آن  درون آب خیس کنید و پس 
یک تا 2 قاشق خاکشیر مخلوط کنید. نوشیدن این شربت 
به شما کمک می کند تا با دفع اخالط ناسالم و بلغم اضافه 
به مرور احساس بهتری پیدا کنید و با اصالح مزاج از شر 

بدبویی دهانتان راحت شوید.
درمان اسهال با خاکشیر

ابتال به اسهال در فصل تابستان یکی از اختالالتی است که 
در کودکان بسیار شایع است. درمانگران طب سنتی ایران 
برای درمان این مشکل، دارویی را تجویز می کنند که در 
تمامی خانه ها امکان تهیه و مصرف آن وجود دارد. برای 
با  تهیه این دارو کافی است خاکشیر را بوداده و آن را 
آب و عسل مخلوط کنید و به بیمار بدهید. این ترکیب 
او  برای  یک بار  ساعت   2 هر  بیمار،  سن  با  متناسب  را 

تجویز می کنند.
خواص خاکشیر برای یبوست

یکی دیگر از خواص خاکشیر، درمان یبوست های ناشی 
از غلبه سودا در بدن و یبوست های ناشی از اضطراب و 
نوع  این  مهم ترین عالئم  از  یکی  است.  تنش های عصبی 
حتی  است.  بدن  از  مدفوع  شدن  خارج  تکه تکه  یبوست 
بدن  و  می ماند  باقی  روده  در  مدفوع  از  مقداری  گاهی 
مسئله  این  و  کند  تخلیه  به درستی  را  روده ها  نیست  قادر 
فرد  سالمت  برای  مشکالتی  بروز  موجب  به مرورزمان 
موجب  روده ها  در  مدفوع  ماندن  باقی  که  چرا  می شود، 

جذب مواد سمی و ناسالم از طریق جداره روده می شود.
برای درمان این نوع یبوست و همین طور درمان یبوست 
بسیار  از کهولت سن نسخه ای گیاهی و  ناشی  و کم آبی 
ساده وجود دارد. به گفته درمانگران مصرف یک قاشق 
غذاخوری خاکشیر کوبیده شده به همراه قندآب می تواند 
داشته  یبوست  درمان  و  سوءمزاج  بهبود  در  زیادی  تأثیر 

باشد.
ترکیب خاکشیر و عسل برای پیشگیری از دل ضعفه
دل ضعفه  دچار  روز  طول  در  که  هستند  افراد  از  برخی 
می شوند. این دل ضعفه ممکن است در طول روزهای گرم 
تابستان یا در ایام ماه رمضان به سراغ افراد مختلف بیاید. 
برای پیشگیری از بروز این دل ضعفه کافی است، خاکشیر 

برای  کنید.  میل  و  ترکیب کرده  هم  با  را  عسل  و آب 
تهیه آب عسل باید یک لیتر آب و یک کیلو عسل را با 
هم بجوشانید. بعد از مدتی که این ترکیب جوشید کفی 
روی آن تشکیل می شود که باید از دیگر مواد موجود در 
ظرف جدا شود. مابقی مواد همان ترکیبی است که برای 
بهبود دل ضعفه و پیشگیری از بروز آن مصرف می شود. 
اگرچه عسل با حرارت، برخی از ویتامین ها و مواد مغذی 
خود را از دست می دهد اما درعین حال مواد مفیدی در آن 
باقی می ماند که برای درمان دل ضعفه بسیار مناسب است.

خاکشیر و عسل
خواص خاکشیر برای پوست، رفع جوش صورت

مخلوط 2 قاشق غذاخوری خاکشیر با عرق شاه تره، عرق 
درمان  برای  خوبی  ترکیب  بیدمشک  عرق  و  کاسنی 
مخلوط  این  از  استفاده  برای  است.  صورت  جوش های 
کافی است یک استکان از هر یک از عرق های گیاهی 
شاه تره، بیدمشک و کاسنی را با هم مخلوط کرده و آن را 
با 2 قاشق غذاخوری خاکشیر ترکیب کنید. نوشیدن این 
ترکیب جوش های صورت را درمان می کند مدت درمان 
با این نسخه دست کم 3 هفته است و پس ازاین مدت نتایج 

بهبود به مرور در چهره نمایان می شود.
همچنین در روزهایی که هوا رو به گرما می رود و شاید 
به دلیل گرمی خوردن تعداد جوش های صورت شما باال 
نوشیدن  حتمًا  می زنید،  جوش  زیاد  اگر  بخصوص  برود، 
قرار  برنامه غذای خود  را در  لیوان خاکشیر  روزی یک 
بدهید. خاکشیر خنک است و گرمی روزهای داغ را خنثی 

می کند و البته به پوستتان جال و جلوه خاصی می دهد.
و  پوست  لک های  بردن  بین  از  برای  خاکشیر 

صورت
یکی دیگر از خواص خاکشیر برای پوست رفع لک های 

به ویژه  پوست  بردن لک های  بین  از  برای  است.  پوست 
و  خاکشیر  نوشیدن  روش ها،  بهترین  از  یکی  صورت 
به صورت  ترکیب  این  از  که  افرادی  است.  ترنجبین 
از  بعد  کنند  استفاده  هفته   3 مدت  به  مستمر  و  روزانه 
مدتی با روشنی پوست و از بین رفتن کک های صورت 
و پوستشان روبه رو می شوند. برای تهیه این ترکیب الزم 
است ترنجبین را 5 ساعت در آب خیس کنید و پس ازاین 
خاکشیر  قاشق   2 آن  به  و  صاف کرده  را  آن  مدت 
پاک کرده اضافه کنید و میل کنید. با نوشیدن این شربت 
گیاهی به مرور شاهد روشنی پوست و از بین رفتن لک ها 

خواهید بود.
روابط عمومی و تبلیغات- گردان بهداری تیپ تکاور 
امام سجاد )ع(
کمیته باورهای دینی- طرح امام رضا )ع(

خاکشیر و خواص آن

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيأت   1397/11/28 مورخه   139760311034010557 شماره  رأي  برابر 
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي جواد راشدفرد فرزند شاداد به شماره شناسنامه 1594 
به  باب خانه  به شماره ملي 2294767144 در ششدانگ يک  از شيراز  صادره 
بخش  در  واقع  اصلي   2082/167 پالک  از  قسمتي  مترمربع   247/50 مساحت 
چهار شيراز  خريداري از مالک رسمي غالمحسين زارعي و شرکاء محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
اعتراضي  متقاضي  مالکيت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتي  شود 
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 
در  است  بديهي  نمايند.  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض، 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد.         1332/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: يکشنبه 1398/02/15      30239/19011     

تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1398/02/30
جهانبخش اسفندياري نيا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيأت   1397/12/06 مورخه   139760311034010895 شماره  رأي  برابر 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
تصرفات  دو  ناحيه  شيراز   ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي  سند 
شناسنامه 8  به شماره  علي  فرزند  دهقاني  طيبه  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
به  باب خانه  ملي 2299451366 در ششدانگ يک  به شماره  از شيراز  صادره 
مساحت 81/10 مترمربع قسمتي از پالک 2083 اصلي واقع در بخش چهار شيراز  
خريداري از مالک رسمي هيبت اله دهقاني احدي از ورثه کريم دهقاني 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 
ماه  دو  به مدت  اولين آگهي  انتشار  تاريخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.         1302/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: يکشنبه 1398/02/15       30190/18986    

تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1398/02/30
جهانبخش اسفندياري نيا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي حصر وراثت
خانم فاطمه جوکار داراي شناسنامه شماره 1086 به شرح دادخواست 
به کالسه يک سيار از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده که شادروان رمضان جوکار به شماره شناسنامه 
235 در تاريخ 1395/10/21 در اقامتگاه دايمي خود بدرود زندگي 

گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- فاطمه جوکار فرزند رمضان به شماره شناسنامه 1086 دختر متوفي 
2- عزت جوکار فرزند رمضان به شماره شناسنامه 1087 دختر متوفي 
3- هاجر جوکار فرزند رمضان به شماره شناسنامه 1179 دختر متوفي 
دختر   1348 شناسنامه  شماره  به  رمضان  فرزند  جوکار  دختربس   -4
متوفي 5- اکبر جوکار فرزند رمضان به شماره شناسنامه 1397 پسر 
متوفي 6- شهناز جوکار فرزند رمضان به شماره شناسنامه 1727 دختر 
متوفي 7- عبداله جوکار فرزند رمضان به شماره شناسنامه 1728 پسر 
متوفي 8- اسداله جوکار فرزند رمضان به شماره شناسنامه 2198 پسر 

متوفي
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت 
آگهي مي نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
وي مي باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يک ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
  154/م الف              8/205

شريعت – شوراي حل اختالف شهر کنارتخته

آگهي حصر وراثت
خانم فريبا رهايي فرزند مرحوم حسين به شرح درخواستي که به کالسه 
انحصار  گواهي  صدور  درخواست  گرديده  ثبت  شورا  اين   980214
مرحوم  فرزند  دهقاني  خانم  مرحومه  که  داشته  اعالم  و  نموده  وراثت 
غالمحسين به شماره ملي 2370201886 – 1310 صادره از کازرون در 
فوت  کازرون  شهرستان  خود  دايمي  اقامتگاه  در   1397/12/22 تاريخ 
نموده ورثه حين الفوت وي عبارتند از: 1- مسعود رهايي به شماره ملي 
2370240202 – 1332 کازرون پسر متوفيه 2- پرويز رهايي به شماره 
به  رهايي  محمد  متوفيه 3-  پسر  کازرون  ملي 2370375299 – 1343 
شماره ملي 2370240199 – 1329 کازرون پسر متوفيه 4- احد رهايي 
صمد   -5 متوفيه  پسر  کازرون   1356  –  2370475927 ملي  شماره  به 
متوفيه 6-  پسر  ملي 2370297840 – 1336 کازرون  به شماره  رهايي 
آذر رهايي به شماره ملي 2370297859 – 1337 کازرون دختر متوفيه 
7- کيهان رهايي به شماره ملي 2370223278 – 1326 کازرون دختر 
متوفيه 8- سعادت رهايي به شماره ملي 2371743682 – 1328 کازرون 
 1346  –  2370375302 ملي  شماره  به  رهايي  فريبا   -9 متوفيه  دختر 

کازرون دختر متوفيه والغير
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي 
مي نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد وي مي 
باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.    143/م الف       8/193 ت 
زماني بخش – رييس شعبه چهارم شوراي حل اختالف کازرون

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  تکليف وضعيت  تعيين  قانون  هيأت موضوع  شماره 139760317007004958  رأي  برابر 
شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي مرتضي فرخ نژاد فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 771 به شماره ملي 1861211627 صادره از بهبهان در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 14/38 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 5640 اصلي واقع در بخش يک بهبهان خريداري از مالک رسمي حميدرضا 
اطيب احراز 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 عرضحال ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  8/32 م الف     30344        
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/2/30                              رئيس ثبت بهبهان-کاظمي تاريخ انتشار نوبت اول: 98/2/15    

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر  فاقد سند رسمي  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکليف وضعيت  تعيين  قانون  هيأت موضوع  برابر رأي شماره 139760317007004970 
به شماره ملي  به شماره شناسنامه 771  اله  نژاد فرزند فتح  بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي مرتضي فرخ  ثبتي شهرستان  در واحد 
1861211627 صادره از بهبهان در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 20 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 5640 اصلي واقع در بخش 
يک بهبهان خريداري از مالک رسمي حميدرضا اطيب احراز 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 عرضحال ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
 8/29 م الف          30345      

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/2/15   تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/2/30                                                        رئيس ثبت بهبهان-کاظمي


