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اگر میخواهید خوشبخت باشید زندگی را به یک
هدف گره بزنید نه به آدمها و اشیا.

خرداد

روزنامه

1398

اینیشتن

چهارشنبه

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860311034000696مورخه  1398/2/14هيأت 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 آقای بهمن دهقانی فرزند برات به شماره شناسنامه  3صادره از شیراز به
شماره ملی  2299410325در ششدانگ يک باب خانه به مساحت  411مترمربع
قسمتی از پالک  2000/1اصلي واقع در بخش چهار شيراز خريداري از مالک
رسمي عبداله و فرج اله بحتوئی و شرکا محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود 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 وعدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد/2378 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/03/07
30502/190448
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/03/22
جهانبخش اسفندیاری نیا
رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860311034000557مورخه  1398/2/8هيأت 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 آقای جواد مداح فرزند نگهدار به شماره شناسنامه  2280463415صادره
از شیراز به شماره ملی  2280463415در ششدانگ يک باب خانه به مساحت
 170مترمربع قسمتی از پالک  2148اصلي واقع در بخش چهار شيراز خريداري
از مالک رسمي پری کتیرایی احد از ورثه مالک رسمی محمدحسن کتیرایی محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
ميشود 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت
30506/190470
صادر خواهد شد/2377 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه  1398/03/07تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/03/22

جهانبخش اسفندیاری نیا
رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860311034000456مورخه  1398/2/7هيأت 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 حمید اسکندری فرزند محمد به شماره شناسنامه  34صادره
از داراب به شماره ملی  2491473781در ششدانگ يک باب ساختمان به
مساحت  115مترمربع قسمتی از پالک  2155اصلي واقع در بخش چهار شيراز
خريداري از مالک رسمي احدی از ورثه سیدحسن حیدری محرز گرديده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
ميشود 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
30595/190534
سند مالکيت صادر خواهد شد/2385 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/03/07
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/03/22
جهانبخش اسفندیاری نیا
رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860311034000848مورخه  1398/2/18هيأت
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 مهرماه محمودیان فرد فرزند محمدرضا به
شماره شناسنامه  519صادره از کازرون به شماره ملی  2371809772در
دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب کارگاه به مساحت  464/5مترمربع
قسمتی از پالک  2145اصلي واقع در بخش چهار شيراز خريداري از
مالک رسمي ورثه مرحوم ابوالقاسم پایدار محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود
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 وعدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
30500/190442
/2380م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/03/07
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/03/22
جهانبخش اسفندیاری نیا
رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860311034000849مورخه  1398/2/18هيأت 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 آقای علیرضا محمودیان فرد فرزند محمدرضا به شماره
شناسنامه  1038صادره از شیراز به شماره ملی  2296690246در چهار دانگ
مشاع از ششدانگ يک باب کارگاه به مساحت  464/5مترمربع قسمتی از
پالک  2145اصلي واقع در بخش چهار شيراز خريداري از مالک رسمي ورثه
مرحوم ابوالقاسم پایدار محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود 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
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
30499/190443
/2379م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/03/07
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/03/22
جهانبخش اسفندیاری نیا
رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

صفحه

5

آﮔﻬﻰ

شماره

2534

سال
بیستوپنجم

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860311035000534مورخ  98/02/22هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي
آقای محمدرضا ملک محمدی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  283کد ملی  2296845411صادره از شیراز نسبت به ششدانگ يک قطعه باغ به مساحت  1905مترمربع که بموجب نامه شماره  97/12/07-210/18360شرکت آب موازی 127
مترمربع از ملک مذکور در حریم رودخانه نهراعظم می باشد به پالک  13/1210مفروز و مجزی شده از پالک  13به آدرس شیراز شهرک انجیره خیابان مهرآباد جنب بانک نرسیده به پل سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای سیف اله ستوده
فرزند حبیب اله محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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
شاپور زارع شیبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز
تاريخ انتشار نوبت دوم98/03/22 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/03/07 :
/2389م الف 30625/190544
صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  98/2/17 -139860311002000192هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
آقای رستم انصاری فرزند قنبر به شماره شناسنامه  211صادره از کازرون در
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  4226/99مترمربع پالک فرعی  711از 1
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1اصلی قطعه  11واقع در بخش  7فارس
کازرون خریداری از مالک رسمی آقای حسن فتح زاده محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 /155 8/204 .م الف
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/22 :
داود انصاری  -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860311034000465مورخه  1398/2/7هيأت 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 ایزدبخش زارع فرزند حمزه به شماره شناسنامه  110صادره از بیضا به
شماره ملی  5469594440در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 139/31
مترمربع قسمتی از پالک  2086/6اصلي واقع در بخش چهار شيراز خريداري از
مالک رسمي جمشید عابدپور و اکبر صادقی و رضا صدری محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
30478/190416
/2375م الف
جهانبخش اسفندیاری نیا
رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860311034000466مورخه  1398/2/7هيأت 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 آقای اسماعیل قنبری گل کو فرزند یحیی به شماره شناسنامه 15631
صادره از شیراز به شماره ملی  2300540576در ششدانگ يک باب خانه به
مساحت  125مترمربع قسمتی از پالک  2145/3اصلي واقع در بخش چهار شيراز
خريداري از مالک رسمي ورثه مرحوم ابوالقاسم پایدار محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود 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 وعدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد/2374 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/03/07
30571/190505
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/03/22
جهانبخش اسفندیاری نیا
رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311035008100مورخ  97/12/27هيأت اول/
دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضي آقای بهبود رجبی فرزند فضل اله به شماره شناسنامه  1کد ملی
 2299292551صادره از شیراز نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 240
مترمربع به پالک  10/5221مفروز و مجزی شده از پالک  10/1216باقیمانده
واقع در شیراز شهرک گلستان بلوار پیام نور جنب دانشگاه اراضی ارتش  14متری
شهید رحمن محمدی کوچه  4خريداري از مالک رسمي آقای عباسعلی اقبالی محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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.
30598/190536
/2386م الف
تاريخ انتشار نوبت دوم98/03/22 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/03/07 :

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860311034000555مورخه  1398/2/8هيأت 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 آقای داود زارع فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  2347صادره از
شیراز به شماره ملی  2298409412در ششدانگ اعیانی يک باب خانه ساخته شده
در عرصه یک قطعه زمین موقوفه به مساحت  201/10مترمربع قسمتی از پالک
 2069/68اصلي واقع در بخش چهار شيراز که برابر یک فقره اجاره نامه رسمی
با حق احداث اعیانی به متقاضی واگذارگرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود 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 وعدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد/2376 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/03/07
30498/190439
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/03/22

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  13986031103500542مورخ  98/02/22هيأت اول/دوم
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضي آقای عباس حاجی پور فرزند بابا به شماره شناسنامه  449کد ملی
 2371882747صادره از کازرون نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت
 200/01مترمربع به پالک  10/5224مفروز و مجزی شده از پالک 10/1216
باقیمانده واقع در شیراز گلستان شمالی بلوار پیام نور ارتش کوچه  5خريداري از
مالک رسمي آقای نادر محمودی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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
/2388م الف
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
30624/190543
تاريخ انتشار نوبت دوم98/03/22 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/03/07 :

شاپور زارع شیبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز

تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه  1398/03/07تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/03/22

جهانبخش اسفندیاری نیا  -رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  98/2/15 -139860311002000163هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
آقای رستم انصاری فرزند قنبر به شماره شناسنامه  211صادره از کازرون در
ششدانگ یک درب باغ مرکباتی به مساحت  18085/27مترمربع پالک 712
فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1اصلی قطعه  11واقع در
بخش  7فارس کازرون انتقال ملک از مالک رسمی با واسطه از آقای حسن
فتح زاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که 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 مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 /157م الف
8/204
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/22 :
داود انصاری  -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860311034000454مورخه  1398/2/7هيأت 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 رویا کشاورز فرزند حیدر به شماره شناسنامه  22صادره از شیراز به
شماره ملی  2301272745در ششدانگ يک باب خانه به مساحت  61/5مترمربع
قسمتی از پالک  2155اصلي واقع در بخش چهار شيراز خريداري از مالک رسمي
حاجی آقاخادم مدرسی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود 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 وعدم وصول اعتراض طبق
30596/190533
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد/2384 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/03/07
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/03/22
جهانبخش اسفندیاری نیا
رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311035008052مورخ  97/12/26هيأت اول/
دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضي خانم زمان چراغی فرزند اقارضا به شماره شناسنامه 1394
کد ملی  5489450592صادره از شیراز نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان
به مساحت  200/22مترمربع به پالک  16/1729مفروز و مجزی شده از پالک
 16/755باقیمانده واقع در شهرک الله خیابان بهاران کوچه  1سمت راست کدپستی
 7197769688خريداري از مالک رسمي آقای محمدرحیم شوشتریان محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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.
30623/190542
/2387م الف
تاريخ انتشار نوبت دوم98/03/22 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/03/07 :

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860311034000781مورخه  1398/2/17هيأت 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 آقای بهنام دیانت شوریجه فرزند جانباز به شماره شناسنامه  1477صادره
از سروستان به شماره ملی  5149636134در ششدانگ يک باب خانه به مساحت
 129مترمربع قسمتی از پالک  2148اصلي واقع در بخش چهار شيراز خريداري
از مالک رسمي حسن قنبری محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود 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/2373 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/03/07
30462/190412
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/03/22
جهانبخش اسفندیاری نیا
رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311035008105مورخ  97/12/27هيأت اول/دوم
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضي آقای حسن خجسته فرد فرزند بهروز به شماره شناسنامه  10343کد ملی
 2410101062صادره از آباده نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت
 98/96مترمربع به پالک  16/1731مفروز و مجزی شده از پالک  16واقع در
شیراز بلوار میرزای شیرازی خیابان شهید دینکانی کوچه  27سمت چپ درب
ششم کدپستی  7196934649خريداري از مالک رسمي آقای علی دهقانی محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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.
30582/190514
/2381م الف
تاريخ انتشار نوبت دوم98/03/22 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/03/07 :

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860311035000705مورخ  98/02/29هيأت اول/دوم
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضي خانم فاطمه صادقی اردکانی فرزند خداخواست به شماره شناسنامه 8860
کد ملی  2549268636صادره از سپیدان نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان
به مساحت  189/70مترمربع به پالک  16/1732مفروز و مجزی شده از پالک
 16/755باقیمانده واقع در شیراز جوادیه خیابان محمد رسول اهلل کوچه بهشتی
کدپستی  7197771540خريداري از مالک رسمي آقای منصور نگارنده محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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
/2371م الف 30586/190530
صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم98/03/22 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/03/07 :

شاپور زارع شیبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز

شاپور زارع شیبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز

شاپور زارع شیبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز

شاپور زارع شیبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034009665مورخه  1397/10/29هيأت 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 شوکت حسینی فرزند مراد به شماره شناسنامه  553صادره از بوانات
به شماره ملی  5139478544در ششدانگ يک باب خانه به مساحت  190مترمربع
قسمتی از پالک  2081اصلي واقع در بخش چهار شيراز خريداري از مالک رسمي
عبدالمجید شادفر محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود 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 وعدم وصول اعتراض طبق
30465/190415
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد/2383 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/03/07
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/03/22
جهانبخش اسفندیاری نیا
رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860311034000499مورخه  1398/2/7هيأت 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 آقای حمیدرضا ابراهیمی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 103705
صادره از شیراز به شماره ملی  2291035320در ششدانگ يک باب ساختمان
تجاری به مساحت  302/84مترمربع قسمتی از پالک  2145/3اصلي واقع در بخش
چهار شيراز خريداري از مالک رسمي ورثه مرحوم ابوالقاسم پایدار محرز گرديده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
ميشود 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت
30594/190532
صادر خواهد شد/2382 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/03/07
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/03/22
جهانبخش اسفندیاری نیا  -رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034003053مورخه  1397/07/05و اصالحی
 4217مورخه  1397/08/03هيأت 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 معصومه نوروزی
امیری گچی فرزند نصراله به شماره شناسنامه  1137صادره از شیراز به شماره ملی
 2297445539در ششدانگ اعیانی يک باب خانه ساخته شده در عرصه یک قطعه
زمین موقوفه به مساحت  113/5مترمربع قسمتی از پالک  2082/159اصلي واقع
در بخش چهار شيراز که برابر یک فقره اجاره نامه عادی با حق احداث اعیانی به
متقاضی واگذار گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهي ميشود 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
30574/190506
		
مالکيت صادر خواهد شد/2372 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/03/07
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/03/22
جهانبخش اسفندیاری نیا
رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

