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طلــوع 
المرد و مهر

امام علی)ع(
8 آگهی

زاهد در دنیا کسی است که حرام بر 
صبرش غلبه نکند، و حالل از شکرش 

باز ندارد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان فاقد سند رسمی

 برابـر رای شـماره 139860311029000225 مورخـه 98/08/19 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبـت اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی خانم نوری 
جـان احمـدی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 3388 صـادره از فراشـبند در یک بـاب خانه بـه مسـاحت 406/88 مترمربع پـالک 215 
فرعـی از 1231 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 842 فرعـی از 1231 اصلـی قطعه 6 بخـش 8 فارس واقع در شهرسـتان فراشـبند 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای شـهریار جمشـیدی محـرز گردیده اسـت . لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/10/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/10/30

امید حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک فراشبند 
م الف / 60

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139860311029000260 مورخـه 98/09/10 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای غام سـارویی فرزند ولد به شـماره شناسـنامه 139 صادره از فراشـبند در ششـدانگ یک قطعـه زمین مزروعی 
بـه مسـاحت 168000 متـر مربـع پـاک 48 فرعـی از 1229اصلـی قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد کاویانـی محـرز گردیـده اسـت . لذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی داشـته باشـند مـی توانند 
ار تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/10/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/10/30

امید حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک فراشبند 

م الف / 61

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

برابـر رای شـماره 139860311029000226 مورخـه 98/08/19 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای سـردار 
عالیشـوندی فرزندغامحسـن بـه شـماره شناسـنامه 3504 صـادره ازدر ششـدانگ یک قطعـه زمین مزروعـی به مسـاحت 80000 متر 
مربـع 6216 پـاک فرعـی از 1231 اصلـی قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
اسـماعیل کشـاورز محـرز گردیـده اسـت . لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد . 
تاریخ انتشارنوبت اولین : 98/10/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/10/30 

امید حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک فراشبند                م/ الف 62

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

برابـر رای شـماره 139860311029000319  مورخـه 98/10/7 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و  
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای  محمدرضا 
نوشـادی فرزنـد مهـدی بـه شـماره شناسـنامه 36 صـادره از فراشـبند در ششـدانگ جایـگاه سـوخت بـه مسـاحت 1200متـر مربع پاک 
6223  فرعـی از 1231 اصلـی قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقع در شهرسـتان فراشـبند خریداری از مالک رسـمی آقای جانبـاز عوضی محرز 
گردیـده اسـت . لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 

بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد . 
تاریخ انتشارنوبت اولین : 98/10/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/10/30 

امید حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک فراشبند 
م/ الف 67

آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا جعفری داراری شناسنامه شماره 6570085816 به شرح درخواست از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده ک شادروان حبیب جعفری به شماره شناسنامه 6579874147 در تاریخ 83/6/28 در اقامتگاه دایمی خود در شهرک 

امام خمینی )ره ( بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1 خانم منیری اسدی  متولد 39/1/2  ش ش 6579881259  صادره از مهر ) همسر متوفی (

2 آقای محمدرضا جعفری  متولد 80/9/3  ش ش 6570085816  صادره از مهر ) پسر متوفی (
3 خانم فاطمه جعفری   متولد 60/12/22   ش ش 547  صادره از مهر ) دختر متوفی ( 

4 خانم نصیبه جعفری  متولد 62/11/2   ش ش 15  صادره از مهر 
5 خانم صفیه جعفری  متولد 64/7/1   ش ش 20  صادره از مهر 

6 خانم وجیهه جعفری  متولد 66/8/1  ش ش 276  صادره از مهر
7 خانم راضیه جعفری  متولد 71/2/22 ش ش 6570011154  صادره از مهر 

و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات درخواست مزبور را به استناد ماده 362 قانون امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 

 شورای حل اختالف اسیر
م الف 292 

آگهی حصر وراثت 
آقای علی قنبری نژاد دارای شناســنامه شــماره 6570056001 به شــرح درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده ک 
شادروان فامرز قنبری نژاد به شماره شناسنامه 694 در تاریخ 98/7/24 در اقامتگاه دایمی خود در شیراز بدرود حیات گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1 خمارامیری   متولد 1341  ش ش 371  صادره از المرد  ) زوجه متوفی ( 

2 مصطفی قنبری نژاد  متولد 1360  ش ش 678  صادره از الرستان ) پسر متوفی (    
3 مرتضی قنبری نژاد  متولد 1363  ش ش 27  صادره از الرستان ) پسر متوفی (  

4 ابوطالب قنبری نژاد  متولد 1369  ش ش 5150045780  صادره از المرد ) پسر متوفی (  
 صغری قنبری نژاد  متولد 1370  ش ش 6570002716  صادره از المرد ) دختر متوفی (

6 کبری قنبری نژاد  متولد 1372  ش ش 6570015087  صادره از المرد ) دختر متوفی (
7 زهره قنبری نژاد  متولد 1365  ش ش 28  صادره از مهر ) دختر متوفی (

8 زینب قنبری نژاد  متولد 1364  ش ش 6579955880  صادره از الرستان ) دختر متوفی (
9 فاطمه قنبری نژاد  متولد 1358  ش ش 677  صادره از الرستان ) دختر متوفی (
10 زهرا قنبری نژاد  متولد 1361  ش ش 670  صادره از الرستان) دختر متوفی (

11 علی قنبری نژاد  متولد 1377  ش ش 6570056001  صادره از مهر ) پسر متوفی ( 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 قانون امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد . 
 شورای حل اختالف اسیر 

آگهی تفکیک زمین 
نظـر بـه اینکـه آقـای سـید محمـد باقـر احمـدی فرزند سـید حمـزه قصـد تاییـد تفکیـک زمین مـورد ادعـای خود بـه مسـاحت تقریبی 
1066/50 متـر مربـع واقـع در محلـه چاه حاج ابول ) شـرق خیابان قائـم ( مطابق کروکی و مختصـات جغرافیایی ذیـل را دارد لذا چنانچه 
اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی مدعـی مالکیت زمیـن مذکور می باشـند یا قبا زمیـن مورد نظـر را خریداری نمـوده اند حداکثـر ظرف مدت 
پانـزده روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ، نسـبت به صدور دسـتور توقیف موقـت ار مراجـع ذی صاح قضایی اقـدام نمـوده و گواهی آن را 
بـه واحـد امـاک شـهرداری المـرد تحویل نماینـد . بدیهی اسـت پـس از پایان مهلـت مذکور مراحـل قانونی تاییـد تفکیک انجـام خواهد 

شـد و شـهرداری هیچگونه مسـولیتی در قبال ادعای احتمالی اشـخاص نخواهد داشـت . 
 atpoint  x=711871.3700 y=3027410.6600
atpoint  x=711896.6000 y=3027399.7400

atpoint  x=711884.9800 y - 3027372.8900 
atpoint  x=711866.6100 y=3027380.8400
atpoint  x=711852.5700 y=3027348.4100
atpoint  x=711845.9000 y=3027351.7800

 واحد امالک شهرداری المرد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139860311029000264 مورخـه 98/09/14  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی سـازمان تامیـن اجتماعی به 
شناسـنامه ملـی 14000261665 در ششـدانگ یـک قطعـه زمین با بنـای احداثی به مسـاحت 28826/78 متر مربع پـاک 6217 فرعی 
از 1231 اصلـی قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقع در شهرسـتان فراشـبند خریداری از مالک رسـمی آقای غامشـا حق شـناس محـرز گردیده 
اسـت . لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 98/10/30
تاریخ انتشار دوم : 98/11/16

م/ الف 64 
امید حسینی رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139860311029000263 مورخـه 98/09/14  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی سـازمان تامیـن اجتماعی به 
شناسـنامه ملـی 14000261665 در یـک بـاب سـاختمان اداری  بـه مسـاحت 55 /3392 متر مربع پـاک 6218 فرعـی از 1231 اصلی 
قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالـک رسـمی آقای غامشـا حق شـناس محـرز گردیده اسـت . لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 98/10/30
تاریخ انتشار دوم : 98/11/16
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