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آگهىصص

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  که  درخواستی  شرح  به  اصغر  مرحوم  فرزند  فروتن  ابراهیم  آقای 
وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  شورا  این   4/9829
نموده و اعالم داشته که مرحومه فاطمه صفایی فرزند مرحوم غالم به شماره 
ملی 2371664669 – 1314 صادره از کازرون در تاریخ 1392/7/14 در 
الفوت وی  حین  وراث  نموده  فوت  کازرون  شهرستان  دایمی خود  اقامتگاه 
عبارتند از: 1- ابراهیم فروتن به شماره ملی 2370363207 – 1343 کازرون 
 1337  –  2370264411 ملی  شماره  به  فروتن  محمدتقی   -2 متوفیه  پسر 
کازرون پسر متوفیه 3- عباس فروتن به شماره ملی 2370363193 – 1344 
کازرون پسر متوفیه4- یوسف فروتن به شماره ملی 2370363215 – 1346 
کازرون پسر متوفیه 5- یعقوب فروتن به شماره ملی 2370363223 – 1347 
کازرون پسر متوفیه 6- یحیی فروتن به شماره ملی 2370414189 – 1351 
 – ملی 2370264403  شماره  به  فروتن  محمدباقر   -7 متوفیه  پسر  کازرون 

1336 کازرون پسر متوفیه والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نماید  واال گواهی  تقدیم  این شورا مراجعه و  به  ماه  نشر آگهی ظرف یک 

8/216 صادر خواهد شد.   165/ م الف  
زمانی بخش- رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  که  درخواستی  شرح  به  اصغر  مرحوم  فرزند  فروتن  ابراهیم  آقای 
وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  شورا  این   4/9828
نموده و اعالم داشته که مرحوم اصغر فروتن فرزند مرحوم ابوالقاسم به شماره 
در   1391/5/1 تاریخ  در  کازرون  از  صادره   1307  –  2370102519 ملی 
الفوت وی  حین  وراث  نموده  فوت  کازرون  شهرستان  دایمی خود  اقامتگاه 
عبارتند از: 1- فاطمه صفایی به شماره ملی 2371664669 – 1314 کازرون 
 1343  –  2370363207 ملی  شماره  به  فروتن  ابراهیم   -2 متوفی  زوجه 
ملی 2370264411 –  به شماره  فروتن  محمدتقی  متوفیه 3-  پسر  کازرون 
به شماره ملی 2370363193  1337 کازرون پسر متوفیه 4- عباس فروتن 
– 1344 کازرون پسر متوفیه5- یوسف فروتن به شماره ملی 2370363215 
– 1346 کازرون پسر متوفیه 6- یعقوب فروتن به شماره ملی 2370363223 
– 1347 کازرون پسر متوفیه 7- یحیی فروتن به شماره ملی 2370414189 – 
1351 کازرون پسر متوفیه 8- محمدباقر فروتن به شماره ملی 2370264403 

– 1336 کازرون پسر متوفیه والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نماید  واال گواهی  تقدیم  این شورا مراجعه و  به  ماه  نشر آگهی ظرف یک 

8/216 صادر خواهد شد.    164/ م الف 
زمانی بخش- رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  

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

برابر رای 139860311003000193 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
بهرام  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسنی  ملك  ثبت  حوزه 
ششدانگ  در  نورآباد  از  صادره   4733 شناسنامه  بشماره  بهار   فرزند  بهاری 
مالکیت موقوفه  از ششدانگ عرصه در  دانگ مشاع  باب خانه که 1/5  یك 
بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 249/32 مترمربع پالك 556 فرعی 
از 52  اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 52  اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس 

خریداری از مالك رسمی ورثه شکری امیری محرز گردیده است.
فاصله 15 روز آگهی می  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو  منظور  به  لذا 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 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 یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.   8/151               51/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/17  

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/3/1
سيد مصطفي حسيني - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسني

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

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139760311003003703 رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف 
متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسنی  ملك  ثبت  ثبتی حوزه  واحد 
آقای محمد بویری فرزند مالک بشماره شناسنامه 4660333140 صادره از 
لردگان در ششدانگ یك باب مغازه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
مترمربع   86 ششدانگ  مساحت  به  باشد  می  بوشهری  موقوفه  مالکیت  در 
پالك 249 فرعی از 53  اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 53  اصلی 
قطعه 9 بخش 7 فارس خریداری از مالك رسمی آقای سرمست امیری فرزند 
نوبت  اطالع عموم مراتب در دو  منظور  به  الیاس محرز گردیده است.لذا 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
از اخذ  اداره تسلیم و پس  این  به  به مدت دو ماه اعتراض خود را  آگهی 
رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
    8/141            44/م الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/17   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/3/1
سيد مصطفي حسيني 

رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسني

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

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139860311003000179 رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف 
متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسنی  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
آقای عزیزاله انصاری فرزند علی بشماره شناسنامه 356 صادره از نورآباد 
از ششدانگ عرصه در  باب خانه که 1/25 دانگ مشاع  در ششدانگ یك 
مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 247 مترمربع پالك 
1316  فرعی از 27  اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 27  اصلی قطعه 
9 بخش 7 فارس خریداری از مالك رسمی ورثه مرحوم حسینقلی مر ادی 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. 
  8/142          47/م الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/17     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/3/1
سيد مصطفي حسيني - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسني

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

برابر رای 139860311003000210 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حامد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسنی  ملك  ثبت  حوزه 
احمدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 13 صادره از نورآباد در ششدانگ یك 
باب خانه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری 
می باشد به مساحت ششدانگ 222/64 مترمربع پالك 1731  فرعی از 59  
اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 58 و 59  اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس 
خریداری از مالك رسمی ورثه مرحوم خلیل فرامرزی محرز گردیده است.

به فاصله 15 روز آگهی می  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 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 یك ماه از تاریخ 
نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.   8/143              45/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/17    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/3/1
سيد مصطفي حسيني - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسني

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

برابر رای 139860311003000181 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
زهرا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسنی  ملك  ثبت  حوزه 
منصوریان طبایی فرزند کرامت اله بشماره شناسنامه 14 صادره از نورآباد در 
ششدانگ یك باب خانه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت 
موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 229/85 مترمربع پالك 1732  
فرعی از 59  اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 58 و 59  اصلی قطعه 9 
بخش 7 فارس خریداری از مالك رسمی آقای اله خواست فرامرزی  محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 
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 یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

اعتراض طبق  انقضای مدت مذكور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 
مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.   8/144          46/م الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/17      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/3/1
سيد مصطفي حسيني - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسني

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

برابر رای 139860311003000183 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملك ممسنی تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای امیرعلی 
خلیلی فرزند شکراله بشماره شناسنامه 79 صادره از ممسنی در ششدانگ یك 
باب خانه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری 
به مساحت ششدانگ 270/57 مترمربع پالك 1734 فرعی از 59   باشد  می 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 58 و 59  اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس 
خریداری از مالك رسمی ورثه دراج سپاهی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
این  به  اعتراض خود را  ماه  به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
است در صورت  نمایند.بدیهی  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد.     8/145               49/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/17        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/3/1
سيد مصطفي حسيني - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسني

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

برابر رای 139860311003000265 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
کیوان  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسنی  ملك  ثبت  حوزه 
یك  ششدانگ  در  نورآباد  از  صادره   32 شناسنامه  بشماره  برزو  فرزند  وندا 
موقوفه  مالکیت  در  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   1/5 که  کارگاه  باب 
بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 878/12 مترمربع پالك 161 فرعی 
از 53  اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 53  اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس 
 854/12 به  نسبت  وندا(  )کیوان  متقاضی  خود  رسمی  مالك  از  خریداری 
مترمربع و ورثه منوچهر امیری نسبت به 24 مترمربع محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 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 یك ماه از تاریخ تسلیم 
است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.    8/146                  48/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/17      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/3/1
سيد مصطفي حسيني - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسني

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

برابر رای 139860311003000187 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسنی  ملك  ثبت  حوزه 
ششدانگ  در  نورآباد  از  صادره   999 شناسنامه  بشماره  ولی   فرزند  رسولی 
یك باب مغازه که 1/25 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه 
بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 14/61 مترمربع پالك 1318  فرعی 
از 27 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 27  اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس 
خریداری از مالك رسمی ورثه مرحوم خان بابا ستمکش محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 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 یك ماه از تاریخ تسلیم 
است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.    8/147                54/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/17      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/3/1
سيد مصطفي حسيني - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسني

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

برابر رای 139760311003000342 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
اردشیر  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسنی  ملك  ثبت  حوزه 
کشکولی فرزند محمد بشماره شناسنامه 297 صادره از نورآباد در ششدانگ 
مالکیت موقوفه  از ششدانگ عرصه در  باب خانه که 1/5 دانگ مشاع  یك 
بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 273/77 مترمربع پالك 1736  فرعی 
از 59  اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 58 و 59  اصلی قطعه 9 بخش 
7 فارس خریداری از مالك رسمی آقای محمدجان میرزایی  محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 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 یك ماه از تاریخ 
نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.    8/148             50/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/17    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/3/1
سيد مصطفي حسيني - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسني

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

برابر رای 139860311003000263 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
زهرا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسنی  ملك  ثبت  حوزه 
حسینی فرزند سیدهاشم بشماره شناسنامه 536 صادره از نورآباد در ششدانگ 
یك باب ساختمان تجاری و مسکونی که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 278/49 مترمربع 
پالك 160 فرعی از 53  اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 53  اصلی قطعه 
رنجبر محرز  مالك رسمی ورثه مرحوم فرج  از  فارس خریداری  9 بخش 7 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 
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 یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

اعتراض طبق  انقضای مدت مذكور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 
مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.    8/149              53/م الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/17    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/3/1
سيد مصطفي حسيني - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسني

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأی شماره 139760311034010589 مورخه 1397/11/29 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آمنه همتی کوشک موالئی فرزند نجیم به شماره 
شناسنامه 1584 صادره از شیراز  به شماره ملی 2301142345 ششدانگ اعیانی یک باب خانه ساخته شده در عرصه یک قطعه زمین موقوفه به مساحت 
93/07 مترمربع قسمتی از پالک 2082/122 اصلی واقع در بخش چهار شیراز که برابر یک فقره اجاره نامه عادی با حق احداث اعیانی به متقاضی واگذار 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
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 نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.                 1367/م الف      30263/19029         
 تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1398/02/17                                                                           تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/03/01

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

آگهي نوبتي سه ماهه چهارم 1397 بخش 25 فارس شهرستان مهر
به موجب مقررات ماده 12 قانون ثبت ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که امالک واقعات آنها درقطعه 5 بخش8 بوشهر الحاقی به فارس و  قطعات1و 
2و3  بخش 25 فارس شهرستان مهر در سه ماهه چهارم سال 1397 قبول و درخواست ثبت گردیده به ترتیب شماره پالک و ذکرنام و نام خانوادگی متقاضی ثبت  و 

مقدار مساحت و محل وقوع ملک جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد.

بخش 25 فارس قطعه 2

 علی و فریدون فریدون     پالك 1275 1
نژاد فرزندان عباس

ششدانگ یک قطعه زمین جای باغ به مساحت 4517 مترمربع واقع درشهرستان مهر روستای فاریاب. 
سهام مستدعیان ثبت هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ میباشد.

بخش 25 فارس قطعه 3

ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی  به مساحت 98/14  مترمربع واقع در شهر مهر   مریم بهار فرزند مسعودپالك 24509/546

ششدانگ یک درب باغ نخلی بمساحت 11466  مترمربع واقع درشهرستان مهر نخلستان فالبهرام قاسمی فرزند عبداهللپالك 34511/246

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی بمساحت 49774 متر مربع واقع در شهرستان مهر روستای قلعه سرگاهمحمد سیفی فرزند حاجیپالك 44541

بنا بر این برابر مواد 16و17 قانون ثبت وماده 86 آیین نامه هر کسی نسبت به امالک درخواست ثبت شده مندرج در این آگهی واخواهی دارد طبق ماده 16 قا نون 
ثبت  از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا مدت 90 روز و در مورد آگهی نوبتی اصالحی تا مدت 30 روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک مهر تسلیم 
ورسید  اخذ نمایند وظرف مدت یک ماه از تاریخ  به مرجع ثبتی داد خواست به مرجع قضایی تقدیم نماید ودر غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم دادخواست را دریافت  واداره ثبت بدون توجه به اعتراض  عمیالت ثبتی را بارعایت مقررات  ادامه می دهد چنانچه 
بین مستدعی ثبت و دیگری قبل از انتشار آکهی نسبت به پالک مندرج در این آگهی اقامه دعوی شده و در دادگاه مطرح است کسی که طرف دعوی یا مستدعی 
است  می تواند طبق ماده قانونی ثبت  گواهی الزم مشعر بر طرح دعوی از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم و رسید اخذ نماید ضمنأ معترض مکلف است طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون ثبت و تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و اعتراض آنها در مرجع قضایی از بین رفته است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم  اعتراض  به اداره ثبت  محل دادخواست  الزم مراجع  قضایی را تقدیم نماید واال پس از پایان  مهلت مقرر در صورت نرسیدن  اعتراض  حق او ساقط 
خواهد شد  وحقوق ارتفاقی در موقع مقرر تعیین حدود که طبق ماده 14 و15 قانون ثبت به عمل خواهد آمد منظور می گردد و مدت واخواهی نسبت به حدود و 

یا حقوق ارتفاقی طبق ماده  20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شد.
همچنین اشخاصی که نسبت به پرونده های قانون تعیین تکلیف به ماهیت ملک معترضند ظرف مدت 90 روز و کسانی که به حدود و حقوق ارتفاقی معترضند ظرف 

مدت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مطابق ماده 86 ایین نامه قانون ثبت اعتراض خود را به این واحد ثبتی تسلیم نمایید. 120 م/الف   
تاریخ انتشار نوبت اول : 02/02/ 1398                      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/01                 30197   

خليل شاکري- رئيس ثبت اسناد وامالک مهر

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

برابر رأی شماره 139760311034010986 مورخه 1397/12/08 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای کریم نعیم اصلی فرزند عبدالزهرا به شماره شناسنامه 2216 صادره 
خانه  باب  اعیانی یک  در ششدانگ  ملی 1828326275  شماره  به  از خرمشهر  
ساخته شده در عرصه یک قطعه زمین موقوفه به مساحت 195/76 مترمربع قسمتی 
اجاره  فقره  برابر یک  که  شیراز  چهار  بخش  در  واقع  اصلی  پالک 2153/9  از 
نامه عادی با حق احداث اعیانی به متقاضی واگذار گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
       1368/م الف     30256/19025                تاریخ انتشار نوبت اول: سه 

شنبه 1398/02/17        تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/03/01
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 وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/11/06 مورخه   139760311034009874 شماره  رأی  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
شناسنامه  شماره  به  امیرحمزه  فرزند  زارع  کورش  آقای  متقاضی  بالمعارض 
417 صادره از بیضا به شماره ملی 5469567591 از ششدانگ یک باب خانه 
بخش  در  واقع  اصلی   2148 پالک  از  قسمتی  مترمربع   176/02 مساحت  به 
چهار شیراز  خریداری از مالک رسمی کورش زارع محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.         1364/م الف   30254/19024 
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1398/02/17         

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/03/01
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

هیأت   1397/11/27 مورخه   139760311034010506 شماره  رأی  برابر 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امان اله زارعی فرزند خالق به شماره شناسنامه 
6 صادره از شیراز به شماره ملی 2299417222 در ششدانگ یک باب کارگاه 
بخش  در  واقع  اصلی   2145 پالک  از  قسمتی  مترمربع  مساحت1085/23  به 
چهار شیراز  خریداری از مالک رسمی اصغر اسماعیلی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
از تاریخ تسلیم  به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.         1366/م الف    30301/190328 
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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

هیأت   1397/12/08 مورخه   139760311034010994 شماره  رأی  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمدرحیم چاره جو فرزند منوچهر به شماره شناسنامه 
باب  یک  ششدانگ  در  ملی 2297468547  شماره  به  شیراز  از  507 صادره 
واقع  اصلی   2145/3 پالک  از  قسمتی  مترمربع  مساحت 596/45  به  کارگاه 
در بخش چهار شیراز  خریداری از مالک رسمی ورثه مرحوم ابوالقاسم پایدار 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی 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 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1365/م الف              30285/190314  
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