آگهی

پنجشنبه>  20دی>1397
سال سوم
شماره 613
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  1397/9/21-13976031100400397هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا رفیعزاده فرزند رضا به شــماره
شناســنامه  1صادره از مرودشت به شــماره ملی  2432115422در
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 54224مترمربع پالک
 68فرعی از  82اصلی قطعــه دو بخش  6فارس متخذه از پالک 82
اصلی قطعه  2بخش  6فارس خریداری از ســهام آقایان احمد-صمد
حسن همگی قاســمپور فرزندان محمدعلی و رمضان خلیفه فرزندعبدالرحیم و علی اکبر قاســمی فرزند قنبر از سند شماره 113171
مورخه  51/1/26دفتر  8شــیراز جمعا نســبت به مساحت تقریبی
16166مترمربع و از سهام مشاعی خانم ماه منیر بهبهانی و مهرانگیز
بهبهانی فرزندان محمد علی نسبت به مساحت تقریبی دو هکتار و از
سهام مشاعی آقایان حاج صمد محمودی فرزند نجیم و باران روزگار
فرزند حسین و علی حسین قاسمی فرزند حسین و مرتضی شریفی
فرزند سیفاله از سند شماره  113171مورخه  51/1/26دفتر  8شیراز
جمعا نسبت به مساحت تقریبی 19551مترمربع از پالک  82بقطعه 2
بخش  6فارس جمع کل به مســاحت 54224مترمربع محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز
آگهی میشــود 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 تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد .ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :
/546م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

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

برابر رأی شــماره  97/9/26-139760311004004036هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای امیرحسین بهمئی فرزند امیر
آقاخان به شماره شناســنامه  111صادره از مرودشت به شماره
ملی  2431049493در ششــدانگ یک باب ساختمان کارگاهی
به مساحت  1780مترمربع پالک  1126فرعی از  264اصلی قطعه
دو بخش  5فارس متخذه از پالک  95مکرر خریداری از ســهام
مشاعی آقای محمدرضا کشمیری فرزند حیدرعلی از پالک 95
مکرر محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور ســند 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :
/536م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

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

برابر رأی شــماره  97/9/26-139570311004004044هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی طاهره دبیری فرزند عنایت اله به شــماره
شناسنامه  973صادره از مرودشت به شماره ملی 2431882659
در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  150/78مترمربع پالک
 4394فرعی از  -100اصلی قطعــه دو بخش  5فارس متخذه از
 -100/135اصلی خریداری از مالک رســمی می بایست از سهم
االرث غالمرضا موسوی وراث محمدحسن از پالک  100/135بخش
 5فارس محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور ســند 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :
/530م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

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

برابر رأی شــماره  97/9/26-139760311004004043هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای جواد عمادی فرزند عزیزقلی به شماره
شناسنامه  802صادره از مرودشت به شماره ملی 2431318079
در ششــدانگ یک باب خانه (تجاری ـ مســکونی) به مساحت
 153/16مترمربع پالک  3925فرعی از  97اصلی قطعه دو بخش
 5فارس متخذه از پالک  97اصلی خریداری از سهام مشاعی بانو
مریم امامی و خواهران و وراث محمدمهدی و زینت الشریعه امامی
که عبارتند از صدیقه امامی ـ ورثه مرحوم رفعت الملوک امامی
ـ ورثــه مرحوم فاطمه امامی ـ ورثه مرحوم محمدجعفر امامی ـ
ورثه محمدرضا امامی و ورثه مرحوم عطا الشریعه امامی از پالک
 97بخش  5فارس با وکالت علیرضا خســرویان محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 انقضــای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ضمن ًا صدور سند مالکیت
مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :
/524م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

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

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

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

برابر رأی شماره  1397/9/26-139760311004004031هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم شــیرین اســتخری فرزند
عبدالحسین به شماره شناسنامه  113صادره از شیراز به شماره
ملی  2294999665در ششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعی
به مســاحت  52878/5مترمربع پالک  493فرعی از  77اصلی
قطعه دو بخش  5فارس متخذه از پالک =75الی  77اصلی قطعه
 2بخش  5فارس خریداری از سهم االرث خانم شیرین استخری
وراث مرحوم عبدالحسین استخری از پالک =75الی  77بخش 5
فارس محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور ســند 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :

برابر رأی شماره  1397/9/26-139760311004004032هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای مهدی سام عال فرزند علیرضا مشهور
به پرویز به شماره شناسنامه  624صادره از شمیرانات به شماره
ملی  0452768047در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مســاحت  58377مترمربع پالک  492فرعی از  77اصلی قطعه
دو بخــش  5فارس متخذه از پــاک =75الی  77اصلی قطعه 2
بخش  5فارس خریداری از ســهم االرث خانم شیرین استخری
وراث مرحوم عبدالحسین استخری از پالک =75الی  77بخش
 5فارس محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور ســند 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :

برابر رأی شــماره  1397/9/26-139760311004004030هیات
اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم شــیرین استخری
فرزند عبدالحسین به شماره شناســنامه  113صادره از شیراز
به شــماره ملی  2294999665در ششــدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مســاحت  54609/34مترمربع پالک  494فرعی از
 77اصلی قطعه دو بخــش  5فارس متخذه از پالک =75الی 77
اصلی قطعه  2بخش  5فارس از سهم االرث خانم شیرین استخری
وراث مرحوم عبدالحسین استخری از پالک =75الی  77بخش 5
فارس محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور ســند 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :

برابر رأی شماره  1397/9/26-139760311004004033هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای مهدی سام عال فرزند علیرضا مشهور
به پرویز به شماره شناسنامه  624صادره از شمیرانات به شماره
ملی  0452768047در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مســاحت  56962/74مترمربع پالک  495فرعی از  77اصلی
قطعه دو بخش  5فارس متخذه از پالک =75الی  77اصلی قطعه
 2بخش  5فارس خریداری از سهم االرث خانم شیرین استخری
وراث مرحوم عبدالحسین استخری از پالک =75الی  77بخش 5
فارس محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور ســند 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :

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

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

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

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

/545م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

/544م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

/543م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

/542م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

برابر رأی شــماره  97/9/26-139760311004004041هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم عاطفه عاشــوری فرزند اســد
به شــماره شناســنامه  5731صادره از مرودشت به شماره ملی
 2432853865در ســه دانگ از ششــدانگ یک باب خانه به
مساحت  168/76مترمربع پالک  2698فرعی از  97اصلی قطعه دو
بخش  5فارس متخذه از پالک  97/383اصلی و برابر رأی شماره
 97/9/26-139760311004004042همین هیات تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای ایمان اوالد حسین فرزند رمضان در سه
دانگ از ششــدانگ پالک فوق الذکر خریداری از سهام مشاعی
متقاضی از سند شماره  37415-96/9/30دفتر  30سیدان از پالک
 97/383بخش  5فارس 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 تســلیم 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 .ضمن ًا
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :

برابر رأی شــماره  97/5/24-139760311004002176هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای دانیال شــیروانی فرزند حســینعلی
به شماره شناســنامه  20032صادره از شــیراز به شماره ملی
 2291709615در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 264/43
مترمربع پالک  3909فرعی از  97اصلی قطعه دو بخش  5فارس
متخذه از پالک  97/298اصلی خریداری از سهام مشاعی آقای
اله قلی شیروانی فرزند حسین از سند شماره 53/10/29-21161
دفتر  55مرودشــت که در صفحه  533دفتــر  19بنامش ثبت
گردیده و سهام مالکیت آقای ســیروس حبیبی فرزند بهروز از
سند شــماره ثبت  1217دفتر  19صفحه  391از پالک 97/298
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :

برابر رأی شماره  97/9/26-139760311004004038هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعــارض متقاضی گالبتون زارع فرزند مصطفی به شــماره
شناســنامه  2صادره از شیراز به شماره ملی  2299743855در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  129/05مترمربع پالک 11195
فرعی از  -101اصلی قطعه دو بخش  5فارس متخذه از  -101اصلی
خریداری از مالک رســمی می بایست از سهام مشاعی متقاضی
از سند شماره  93/7/30-12665دفتر  371مرودشت نسبت به
دو یک چهارم دانگ و ســهام مشاعی علی حیدری فخر فرزند
فریدون از سند شــماره  95/6/28-44465دفتر  117مرودشت
نسبت به ســه و سه چهارم دانگ از ششدانگ پالک  -101اصلی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :

برابر رأی شماره  97/9/26-139760311004004037هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی عباس نظری فر فرزند علی به شماره
شناسنامه  3صادره از شیراز به شــماره ملی  229907726در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  141/85مترمربع پالک 11196
فرعی از  -101اصلی قطعه دو بخش  5فارس متخذه از  -101اصلی
خریداری از مالک رســمی می بایست از سهام مشاعی متقاضی
از سند شماره  93/11/2-13337دفتر  371مرودشت نسبت به
دو یک چهارم دانگ و ســهام مشاعی علی حیدری فخر فرزند
فریدون از سند شــماره  95/6/28-44465دفتر  117مرودشت
نسبت به ســه و سه چهارم دانگ از ششدانگ پالک  -101اصلی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :

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

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

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

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

/541م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

برابر رأی شــماره  97/9/21-139760311004003969هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای اســمعیل رحیمی فرزند علی
همت به شماره شناســنامه  3صادره از مرودشت به شماره ملی
 2432390199در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 358412/92مترمربع پــاک  5255فرعی از  105اصلی قطعه
دو بخش  5فارس متخذه از پالک  105اصلی خریداری از ســهام
مشاعی متقاضی از سند شــماره  42/5/10-33798دفتر یک
شیراز از پالک  105بخش  5فارس نسبت به مساحت فوق الذکر
کسر گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :
/533م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

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

برابر رأی شماره  97/9/28-139760311004004079هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای احمد کرمی شــیرازی فرزند
محمد به شماره شناســنامه  196صادره از بیضاء به شماره ملی
 5469614905در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 320/54
مترمربع پالک  3926فرعی از  97اصلی قطعه دو بخش  5فارس
متخذه از پالک  97/3021اصلی خریداری از سهام مشاعی وراث
حســنعلی ضرغامی باصری بنامهای هاله ـ شعله و هرمز محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :
/526م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

/521م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

برابر رأی شــماره  97/9/26-139760311004004039هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعــارض متقاضی اعظم رضایی فرزند جهانگیر به شــماره
شناسنامه  530صادره از مرودشت به شماره ملی 2430330253
در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  105/27مترمربع پالک
 11198فرعی از  -101اصلی قطعــه دو بخش  5فارس متخذه از
 -101اصلی خریداری از مالک رسمی می بایست از سهام مشاعی
متقاضی از سند شــماره  97/6/1-14401دفتر  377مرودشت
نســبت به دو یک چهارم دانگ و سهم االرث نصرت اله همایون
وراث حاج صمد از ســند شــماره  51/12/27-17409دفتر 55
نسبت به ســه و سه چهارم دانگ از ششدانگ پالک  -101اصلی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :
/537م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

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

برابر رأی شــماره  97/9/26-139760311004004045هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل خلیفه فرزند ابراهیم به شماره
شناسنامه  1صادره از مرودشت به شماره ملی  2432230310در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  162مترمربع پالک 11846
فرعی از  98اصلــی قطعه دو بخش  5فــارس متخذه از پالک
 98/1563اصلی خریداری از ســهام مشــاعی آقای علی اصغر
شهریاری فرزند ذبیح اله از سند شــماره ثبت  6680دفتر 67
صفحه  200محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور ســند 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :
/525م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

/535م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

و
139760311004003893
شــماره
رأی
برابــر
 97/9/17-139760311004003892هیــات اول موضــوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای رسول زارع فرزند حسین به شماره شناسنامه 1245
صادره از مرودشت به شماره ملی  2432033582در سه دانگ از
ششدانگ و خانم تاجی زارع به شماره شناسنامه  3و کدملی شماره
 2299788042صادر از شیراز یک باب خانه به مساحت 197/67
مترمربع پالک  1970فرعــی از  105اصلی قطعه دو بخش  5فارس
متخذه از پالک  105اصلی خریداری از سهام مشاعی آقایان عباس و
سعید و خانم نیلوفر همگی مزارعی وراث مرحوم سید جعفر مزارعی
از سند شماره  38/8/27-25178دفتر  6شیراز با وکالت امین اله
همایوناز پالک  105بخش  5فارس کسر گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود 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 تســلیم اعتراض ،دادخواســت 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.
ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :
/538م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

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

برابر رأی شــماره  97/9/26-139760311004004040هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای چنگیز رفیعی فرزند حسن به شماره
شناسنامه  5997صادره از مرودشت به شماره ملی 2430060019
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  346/46مترمربع پالک
 1127فرعــی از  264اصلی قطعه دو بخــش  5فارس متخذه از
پالک  264اصلی خریداری از ســهام مشاع محمدرضا کشمیری
فرزند حیدرعلی از پالک  95مکرر بخش  5فارس کسر گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 انقضــای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ضمن ًا صدور سند مالکیت
مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :
/539م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

/534م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

برابر رأی شــماره  97/9/26-139760311004004034هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی مریم فالحی فرزند احمد به شماره
شناسنامه  657صادره از مرودشت به شماره ملی 2431799182
در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  166/25مترمربع پالک
 11197فرعی از  -101اصلی قطعــه دو بخش  5فارس متخذه از
 -101اصلی خریداری از مالک رسمی می بایست از سهام مشاعی
متقاضی از سند شــماره  94/4/15-50568دفتر  93مرودشت
نسبت به دو یک چهارم دانگ و سهم االرث فرامرز همایون وراث
حاج صمد از سند شــماره  51/12/27-17409دفتر  55نسبت
به سه و ســه چهارم دانگ از ششدانگ پالک  -101اصلی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :
/540م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

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

برابر رأی شــماره  97/9/21-139760311004003970هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای ذبیح اله پورهاشمی فرزند ازاد به شماره
شناســنامه  66صادره از شیراز به شماره ملی  2293500330در
ششدانگ یک واحد کوره آجرپزی مساحت  10000مترمربع پالک
 3فرعی از  110اصلی قطعه دو بخــش  5فارس متخذه از پالک
 110اصلی خریداری از ســهام مشــاعی متقاضی از سند شماره
 94/6/30-37608دفتر  226شیراز از پالک  110بخش  5فارس
کسر گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/5 :
/541م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

