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

برابر رأي شماره  139760311241007033مورخ  1397/08/09و
رأی اصالحی شماره  139760311241008877مورخ 97/10/17
موضوع پرونده کالسه شماره  1397114411241000064هيات اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز -
ناحيه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای مهدی فرهانی
عرب به شناسنامه شماره  14673کدملی  1828782394صادره
خرمشهر فرزند حســن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 104 .77مترمربــع پالک  1979فرعــی از  2144اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک شماره  2144اصلی واقع در بخش  4شيراز
خريداري از مالک رسمي آقای ابراهیم کارگر محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15روز
آگهي ميشــود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند 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 صــورت انقضاي مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/11/06 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/11/21 :

برابــر رأي شــماره  139760311241008868مورخ 97/10/16
موضــوع پرونده کالســه شــماره 1397114411241000386
هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت
ملک شيراز  -ناحيه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم
پروین علی پور به شناسنامه شماره  2550کدملی 2571400797
صادره فسا فرزند فرامرز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 163 .35مترمربع پــاک  23604فرعی از  1651اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک شــماره  818فرعی از  1651اصلی واقع در
بخش  4حوزه ثبت ملک شــيراز  -ناحیه  5خريداري از مالک
رسمي آقای جمشــید کریمی نمدی محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي
ميشود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس
از اخذ رســيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است
در صــورت انقضاي مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/11/06 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/11/21 :

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

 /17336م .الف -ابراهیم حفار
رئيس ثبت اسناد و امالک ناحيه پنج شيراز

 /17339م .الف -ابراهیم حفار
رئيس ثبت اسناد و امالک ناحيه پنج شيراز

برابر رأي شماره  -97/10/17-139760311004004328هيات
اول موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي مرودشت
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای ســیداکبر مرادی
فرزند ســید حسین به شــماره شناســنامه  9531صادره از
مرودشــت به شــماره ملی  2430081393در ســه دانگ از
ششدانگ يک باب ســاختمان تجاری ـ مسکونی به مساحت
 215/1مترمربــع پالک  8845فرعــي از  -100اصلي قطعه دو
بخش  5فــارس متخذه از  -100/2602اصلی خریداری از مالک
رسمی می بایســت از سهام سید اســماعیل موسوی فرزند
سیدمحمدحسن از سند به شماره ثبت  733صفحه  193دفتر
 34از پالک  -100/2602اصلی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشــود
در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم 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 شــد .ضمن ًا صدور ســند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/21 :

برابر رأي شماره  -97/10/17-139760311004004329هيات
اول موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي مرودشت
تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضي آقای حجت اله مرزبان
فرزند حسن به شماره شناســنامه  13619صادره از مرودشت
به شماره ملی  2430122111در سه دانگ از ششدانگ يک باب
ساختمان تجاری ـ مسکونی به مساحت  215/1مترمربع پالک
 8845فرعــي از  -100اصلي قطعــه دو بخش  5فارس متخذه
از  -100/2602اصلی خریداری از مالک رســمی می بایست از
سهام سید اسماعیل موســوی فرزند سیدمحمدحسن از سند
به شماره ثبت  733صفحه  193دفتر  34از پالک -100/2602
اصلی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص
نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايــي تقديم نمايند .بديهي اســت در صورت انقضاي مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر
خواهد شد .ضمن ًا صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
دادگاه نمی باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/21 :

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

/551م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

/551م 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 رأي شماره  -97/10/17-139760311004004331هيات اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضــي صمد زارعی فرزند قنبرعلی به شــماره
شناسنامه  69صادره از مرودشت به شماره ملی 2432594851
در ششدانگ يک باب خانه به مساحت  243/53مترمربع پالک
 11218فرعــي از  -101اصلي قطعه دو بخــش  5فارس متخذه از
 -101اصلی خریداری از مالک رسمی می بایست از سهام مشاعی
متقاضی از سند شــماره  97/8/3-24447دفتر  371مرودشت
نســبت به دو یک چهارم دانگ و سهم االرث نصرت اله همایون
وراث صمد از سند شماره  51/12/27-17409دفتر  55مرودشت
نسبت به سه و ســه چهارم دانگ از ششدانگ پالک  -101اصلی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله 15روز آگهي ميشــود در صورتي که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين
اداره تسليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ
تســليم اعتراض ،دادخواســت 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/21 :

/555م 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 رأي شماره  -97/10/17-139760311004004339هيات اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعــارض متقاضي آقای حاصل خرمــی حقیقت فرزند بدیع
الزمان به شماره شناسنامه  34صادره از مرودشت به شماره ملی
 2433009154در ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 100/15
مترمربع پالک  3928فرعي از  97اصلي قطعه دو بخش  5فارس
متخذه از پالک  97/581اصلی خریداری از ســهام مشاعی آقای
فرج وفایی کندازی فرزند نعمت اله از ســند به شماره ثبت 1704
دفتر  21صفحه  294محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشــود در صورتي که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تســليم 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 .ضمن ًا
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/21 :

/550م 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

برابر رأي شــماره  -97/10/17-13976031104004336هيات
اول موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي مرودشت
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضــي آقای مجید نیک عهد
فرزند بهادر به شــماره شناسنامه  1435صادره از مرودشت به
شماره ملی  2431920941در ششدانگ يک باب خانه دو طبقه
مســاحت  191/66مترمربع پــاک  5259فرعي از  105اصلي
قطعه دو بخش  5فارس متخذه از پالک  105اصلی خریداری از
سهام مشاعی سید سیروس حیدری فرزند محمدحسن از سند
شماره  90/10/18-22435دفتر  151شیراز از پالک  105بخش
 5فارس کسر گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص
نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايــي تقديم نمايند .بديهي اســت در صورت انقضاي مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر
خواهد شد .ضمن ًا صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
دادگاه نمی باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/21 :

/554م 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 رأي شماره  -97/10/17-139760311004004338هيات اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضي آقای فردین مومنی نژاد فرزند منصور صادره
از شیراز به شماره ملی  2280806312در ششدانگ یک باب خانه
دو طبقه به مساحت  236مترمربع پالک  11850فرعی از  98اصلی
قطعه دو بخش  5فارس متخذه از پالک  98/2832اصلی خریداری
از ســهم االرث فرهاد محمدی وراث علی محمد (همت علی) از
سند شــماره  52/6/13-133996دفتر  8شیراز محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله
15روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رســيد ،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 شــد .ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/21 :

/549م 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 رأي شماره  1394/12/3-139460311004013178هيات اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي مرودشت تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای محمدکاظم صالحی فرزند عین
اله به شماره شناســنامه  262صادره از مرودشت به شماره ملی
 2431122700در ششــدانگ يک باب مغازه به مساحت 16/78
مترمربع پالک  11849فرعي از  98اصلي قطعه دو بخش  5فارس
متخذه از پالک  98/8397اصلی خریداری از ســهام مشــاعی
متقاضی از سند چاپی به شماره  596888دفتر  253صفحه 421
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله 15روز آگهي ميشــود در صورتي که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين
اداره تسليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ
تســليم اعتراض ،دادخواســت 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/21 :

برابر رأي شــماره  97/9/20-139760311004004346هيات اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضي خانم ماه پری قاسمی فرزند خلیل به شماره
شناســنامه  1040صادره از فسا به شماره ملی  2570770884در
ششدانگ يک باب خانه به مساحت  305/85مترمربع پالک 1128
فرعي از  264اصلي قطعه دو بخش  5فارس متخذه از پالک 264
اصلی خریداری از سهام مشاعی محمدرضا کشمیری فرزند حیدر
از پالک  95مکرر بخش  5فارس کسر گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشــود
در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي
اعتراضي داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مــدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ
رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي اســت در صورت
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکيت صادر خواهد شد .ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع مراجعه
متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/21 :

برابر رأي شماره  97/10/17-139760311004004332هيات اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضــي امراله همایون فرزند فتح اله به شــماره
شناسنامه  19صادره از مرودشت به شماره ملی  2432438426در
ششدانگ يک باب خانه دو طبقه به مساحت  338/35مترمربع
پالک  11219فرعي از  -101اصلي قطعه دو بخش  5فارس متخذه از
 -101اصلی خریداری از مالک رسمی می بایست از سهام مشاعی
متقاضی از سند شــماره  94/11/8-51852دفتر  93مرودشت
نســبت به دو یک چهارم دانگ و از سهام عباداله همایون فرزند
سبزعلی از سند شــماره  82/3/31-84566دفتر  55مرودشت
نسبت به سه و ســه چهارم دانگ از ششدانگ پالک  -101اصلی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله 15روز آگهي ميشــود در صورتي که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين
اداره تسليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ
تســليم اعتراض ،دادخواســت 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/21 :

برابر رأي شماره  97/10/17-139760311004004333هيات اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي مرودشت تصرفات
مالکانــه و بالمعارض متقاضي فرح ناز همایون فرزند ســیف اله
به شماره شناســنامه  11759صادره از مرودشت به شماره ملی
 2430103443در ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 200/8
مترمربع پــاک  11221فرعي از  -101اصلــي قطعه دو بخش 5
فارس متخذه از  -101اصلی خریداری از مالک رسمی می بایست
از سهام مشاعی متقاضی از سند شماره  95/2/30-17897دفتر
 371مرودشت نســبت به دو یک چهارم دانگ و سهام عباداله
همایون وراث ســبزعلی از سند شماره  82/3/31-84566دفتر
 55مرودشت نسبت به سه و سه چهارم دانگ از ششدانگ پالک
 -101اصلی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص
نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود
را به اين اداره تســليم 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/21 :

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

/548م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

برابر رأي شماره  97/10/17-139760311004004337هيات اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضي آقای علیرضا خورسند پویا فرزند حسین به
شماره شناســنامه  2420424867صادره از مرودشت به شماره
ملی  2420424867در ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت
 138/02مترمربع پالک  5257فرعي از  105اصلي قطعه دو بخش
 5فارس متخذه از پالک  105اصلی خریداری از ســهام مشاعی
آقای سید ســیروس حیدری فرزند محمد حسن از سند شماره
 90/10/18-22430دفتر  151شیراز پالک  105بخش  5فارس کسر
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله 15روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره
تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجــع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات ســند مالکيت صادر خواهد شد .ضمن ًا صدور سند
مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/21 :

/565م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

3

آگهی

یکشنبه>  21بهمن>1397
سال سوم
شماره 638

/935م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

برابر رأي شماره  97/10/24-139760311004004456هيات اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي مرودشت تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای ثانی کشــت کار فرزند علی
به شماره شناســنامه  15صادره از مرودشــت به شماره ملی
 2432434765در ششدانگ يک باب خانه تجاری ـ مسکونی
به مساحت  152مترمربع پالک  1130فرعي از  264اصلي قطعه
دو بخش  5فارس متخذه از پالک  264اصلی خریداری از سهام
مشاعی محمدرضا کشمیری فرزند حیدرعلی از پالک  95مکرر
بخش  5فارس کسر گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشــود در صورتي
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند ميتوانند 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 تســليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي اســت در صورت انقضاي
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت
صادر خواهد شد .ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر
به دادگاه نمی باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/21 :

/568م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

/562م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

برابــر رأي شــماره  97/10/24-139760311004004455هيات
اول موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي مرودشت
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضي آقای نبی اله ســلطانی
فرزند حشمت اله به شماره شناســنامه  197صادره از مرودشت
به شــماره ملی  2433143527در ششــدانگ يک باب خانه به
مســاحت  94/66مترمربع پالک  1601فرعي از  105اصلي قطعه
دو بخش  5فارس متخذه از پالک  105اصلی خریداری از ســهام
مشاعی سید سیروس حیدری فرزند محمدحسن از سند شماره
 90/10/18-24435دفتر  151شــیراز از پالک  105بخش  5فارس
کسر گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله 15روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره
تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجــع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات ســند مالکيت صادر خواهد شد .ضمن ًا صدور سند
مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/21 :

/569م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

/563م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

برابر رأي شــماره  97/10/24-139760311004004451هيات اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضي خدارضا محمد زاده فرزند خونکار به شماره
شناســنامه  193صادره از اقلید به شماره ملی  2539195296در
ششدانگ يک باب خانه به مساحت  160/44مترمربع پالک 11220
فرعي از  -101اصلي قطعه دو بخش  5فارس متخذه از  -101اصلی
خریداری از مالک رسمی می بایست از سهام مشاعی متقاضی از
سند شماره  97/5/7-23665دفتر  371مرودشت نسبت به دو
یک چهارم دانگ و ســهام مالکیت صمد همایون فرزند سبزعلی
از سند شماره  52/4/13-17953دفتر  55مرودشت نسبت به سه
و ســه چهارم دانگ از ششدانگ پالک  -101اصلی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله
15روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رســيد ،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 شــد .ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/21 :

/560م 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

برابــر رأي شــماره -139760311004001543
 1397/10/24و رأی اصالحــی شــماره -1397/10/24
 139760311004004484هيــات اول موضــوع قانون
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي مرودشت تصرفات
مالکانــه و بالمعارض متقاضي آقــای حمیدرضا خیری
فرزند اسداله به شماره شناسنامه  1صادره از مرودشت
به شــماره ملی  2432128400در ششدانگ يک قطعه
زمین مزروعی به مســاحت  118917/53مترمربع پالک
 9فرعی از  103اصلی قطعــه دو بخش  6فارس متخذه
از پالک  4فرعی از  103اصلــی قطعه  2بخش  6فارس
سهام مشــاعی متقاضی از سند شماره  28524مورخه
 77/12/27دفتر  43مرودشــت از پالک  103/4بخش 6
فارس محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشــود در
صورتي که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت
متقاضي اعتراضي داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه
از تاريخ تســليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند .بديهي اســت در صورت انقضاي
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکيت صادر خواهد شــد .ضمن ًا صدور سند مالکیت
مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/21 :
/553م 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 رأي شماره 97/10/24-139760311004004457
هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در
واحد ثبتي مرودشــت تصرفــات مالکانه و بالمعارض
متقاضي آقای رحمت اله کشــاورز فرزند شیرعلی به
شماره شناســنامه  557صادره از مرودشت به شماره
ملی  2430665311در ششــدانگ يــک باب خانه به
مســاحت  316/20مترمربع پالک  1129فرعي از 264
اصلي قطعه دو بخش  5فــارس متخذه از پالک 264
اصلی خریداری از سهام مشاعی محمدرضا کشمیری
فرزند حیدر از پالک  95مکرر کسر گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله
15روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خــود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ
رســيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم
وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر
خواهد شد .ضمن ًا صدور ســند مالکیت مانع مراجعه
متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/21 :
/561م 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 رأي شماره 97/10/17-139760311004004334
هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در
واحد ثبتي مرودشــت تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضي فرح ناز همایون فرزند ســیف اله به شماره
شناســنامه  11759صادره از مرودشــت به شماره
ملی  2430103443در ششــدانگ يک باب خانه به
مســاحت  100/2مترمربع پالک  11222فرعي از -101
اصلي قطعــه دو بخش  5فارس متخذه از  -101اصلی
خریداری از مالک رسمی می بایست از سهام مشاعی
متقاضی از سند شماره  95/2/30-17897دفتر 371
مرودشــت نســبت به دو یک چهارم دانگ و سهام
مالکیت آقای عباداله همایون وراث سبزعلی از سند
شماره  82/3/31-84566دفتر  55مرودشت نسبت
به سه و ســه چهارم دانگ از ششدانگ پالک -101
اصلی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشود در
صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت
متقاضي اعتراضي داشته باشــند ميتوانند از تاريخ
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي اســت در
صورت انقضاي مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات ســند مالکيت صادر خواهد شد .ضمن ًا
صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه
نمی باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/21 :
/564م الف -مصطفی علیپور

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

