ثبتی و دادگستری
شنبه  31مرداد 1394
آگهی ابالغ وقت دادرسی به خواندگان
در پرونده کالســه  920584این دادگاه خواهان هنگامه قشــقائیپور
فرزند علی با وکالت امیرحســین رهگشــا و محمدحسن ملک محمدی
دادخواستی به خواســته الزام به تحویل چهار قطعه زمین مشاع از پالک
ثبتی  991بخش  6فارس فاز  1و 2واقع در روستای علیآباد قرق بیضا به
طرفیت خواندگان  -1محمدحســین علیپور فرزند رضا  -2سید داود
سیادتنژاد فرزند عبدالنبی  -3منصور توللی فرزند کاظم  -4ابوطالب
یارمحمودی فرزند اســداله  -5محمد اکبرپور فرزند چنگیز  -6فرزاد
اکبری فرزند کریم  -7محمدهادی جوکار فرزند نادعلی تسلیم دادگاه
عمومی بخش بیضا نموده و به کالسه فوق ثبت گردیده وقت دادرسی
در روز چهارشنبه مورخ  94/6/30ســاعت  10تعیین گردیده با توجه به
اینکه خواندگان ردیفهای اول تا ســوم مجهولالمکان میباشند با توجه
به درخواست وکالی خواهان و دستور دادگاه در راستای ماده  73قانون
آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشــار محلی
آگهی میشــود تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست
و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر فوق در جلســه دادرســی
شــرکت نمایند در غیر این صورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد
شد.
/10803م الف
مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش بیضا
محمود غنچه بیگلو
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311001010048مــورخ  94/5/18هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی نزاکت بهارنســب فرزند حاجی به شــماره
شناسنامه  685صادره از کازرون در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 152مترمربع پالک  7019فرعی از  1793اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  12فرعی از  1793اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رسمی علیرضا محمدی مطلق 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 مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/6/15 :
/10912م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010001712مــورخ  94/5/10هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان داراب تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی خانم بنفشــه فتوحی به شــماره شناسنامه  1024به
شماره ملی  2490259407صادره از داراب فرزند شکراله در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  107/50مترمربع پــاک  1فرعی از  1822اصلی
مفروز و مجزا شده از پالک  1822اصلی واقع در قطعه  2بخش  12فارس
داراب خریداری شده باواسطه از اماناله عوضزاده مالک رسمی محرز
گردید حقوق ارتفاقی ندارد .لذا بــه 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 اداره ثبت داراب
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواســت 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/6/15 :
 /290م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311001006203مورخ  94/4/9هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علیاکبر ذوالفقاری فرزند صفرعلی
به شماره شناسنامه  1184صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  119/68مترمربع پالک  52962فرعی از  1652اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  530فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی عزتاله منوچهری 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 باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/5/31 :
/10832م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001005223مــورخ  94/3/26هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سید جواد فرشیدیان منفرد فرزند
ســید محمد به شماره شناســنامه  242صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  213/77مترمربع پــاک  1260فرعی از 2144
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی ورثه خانمیرزا غالمی 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 ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/5/31 :
/10816م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی
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آگهی ثبت طالق رجعی نوبت اول
در خصوص اجرای دادنامه  331کالسه  134/94مورخ  94/3/23شعبه 26
دادگاه خانواده شیراز به خانم بهاور خاکره (کتابچی) فرزند حسین ابالغ
میگردد که در مورخ  94/5/21طبق شماره ثبت  9854دفترخانه طالق
 47شــیراز طالق رجعی نوبت اول توسط همسر سابق سید محمدامین
خاکره به ثبت رسیده است لذا شــما میتوانید با مراجعه به دفترخانه
سند طالق را دریافت نمایید.
/10799م الف
سردفتر طالق  47شیراز
دکتر حمزه اسفندیاری بیات
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشــود بلقیس بردبار فرزند آقابگ دادخواستی
به خواســته مطالبه به طرفیت ســودابه زارعی فرزنــد فتحعلی فع ً
ال
مجهولالمکان تسلیم شعبه اول حقوقی فسا نموده که به کالسه 930259
ثبت و وقت رسیدگی مورخ  94/7/8ساعت  9لذا به درخواست خواهان
و تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهی
میشــود تا خوانده از تاریخ انتشــار این آگهی ظــرف مهلت یک ماه
به دفتر شــعبه اول فســا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت
رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق مقــررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
/10797م الف
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان فسا
بهبود رهایی قطبآبادی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139360311001028814مــورخ  93/9/25هیأت دوم
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ذوالفقار جوکار فرزند حســن به
شماره شناسنامه  1292صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  187/18مترمربع پالک  53161فرعی از  1652اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  481فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی علی علینژاد محرز گردیده اســت .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 باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/6/15 :
/10915م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311001009909مورخ  94/5/1هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی جهانآفرین رنجبر فرزند کاکاجان به شماره
شناسنامه  1966صادره از ممسنی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 165/15مترمربع پالک  1265فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی
اسمعیل کشتکاران و ورثه ابراهیم کشتکاران 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 باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/6/15 :
/10900م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311001006498مــورخ  94/4/11هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی مهدی انصاری فرزند خدامراد به شــماره
شناســنامه  22صادره از کازرون در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 116/10مترمربع پالک  10834فرعی از  1654اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  9فرعی از  1654اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رســمی درویش علی کارگر 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 مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/5/31 :
/10857م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001005213مــورخ  94/3/26هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی عرجعلی درویش دانــا فرزند درویش به
شماره شناسنامه  1213صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  175/36مترمربع پالک  5410فرعــی از  2082اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2082اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی کهزاد زارع محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب 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 تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/5/31 :
/10738م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی
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آگهی تغییرات شرکت نوین سازه مهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 19347و شناسه ملی 10530314617
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مــورخ 94/3/17
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آدرس شرکت از شیراز شهرک گلســتان خیابان رئیس علی دلواری
کوچه  14پالک  134به شیراز به محل جدید واقع در شهر جدید صدرا
انتهای بلوار امام خمینی مجتمع وحدت بتن نرگس  18واحد  64کدپستی
 7199753479انتقال یافت.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشــانی در یک واحد
ثبتی) انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس
میباشد.
 /12696م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001009913مــورخ  94/5/10هیأت دوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی قدرتاله توکلی فرزند چوپان
به شماره شناســنامه  15صادره از ممسنی در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  128/55مترمربع پالک  1264فرعی از  2144اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی زهرا مزارعی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت 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 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/6/15 :
/10914م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001011152مورخ  94/5/18هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی قزبس همتی نفر فرزند صیدی
به شــماره شناسنامه  562صادره از شــیراز در سه دانگ مشاع از
ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت  199/95مترمربع پالک
 1266فرعــی از  2144اصلی مفــروز و مجزی شــده از پالک 2144
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالکین رسمی زرین تاج
و محمدامین و عباس همگی کشــتکاران محرز گردیده اســت .لذا
به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت 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 اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/6/15 :
/10822م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001005743مورخ  94/4/2هیأت سوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی هادی پرچمی فرزند کریم به
شماره شناسنامه  646صادره از کازرون در ششدانگ یکباب خانه دو
طبقه سنگنما به مساحت  120/64مترمربع پالک  5420فرعی از 2143
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4فرعی از  2143اصلی واقع در
بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی حسین عیدی 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 مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/5/31 :
/10854م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال  1394واقع در بخش  9فارس سروستان
برابر مواد  11و  12قانون ثبــت و  59آیین نامه اجرایی قانون مذکور
اسامی اشخاصی که امالک آنها در سه ماهه اول سال  94درخواست
ثبت شــده با ذکر شماره پالک و نام و نام خانوادگی و مقدار و نوع و
محل وقوع ملک به ترتیب ذیل جهت اطالع عموم آگهی میگردد:
-1پالک شــماره  39/6580متخــذه از  39/138جهانتاب ویســی
کوهنجانی فرزند کاکاخان ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/52
مترمربع واقع در بخش  9فارس سروستان
برابر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نسبت به رقبات باال واخواهی
دارد و یا قبل از انتشار آگهی اقامه دعوی نموده که در دادگاه مطرح
است میتواند ظرف مدت  90روز از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره
ثبت اســناد و امالک سروستان مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تسلیم
و رســید دریافت دارد معترض باید ظــرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض به این اداره دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی
تقدیم نمایــد در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست
را دریافت و به اداره ثبت اســناد و امالک سروستان تسلیم نماید و
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات
ادامه خواهد داد تحدید حدود رقبات مذکور با رعایت مواد  14و 15
قانون ثبت بعدا ً به عمل خواهد آمد و واخواهی نســبت به حدود و
حقوق ارتفاقی مطابق ماده  20قانون ثبت ظرف مدت  30روز از تاریخ
تنظیم صورتجلسه تحدید حدود میباشد این آگهی در دو نوبت به
فاصله  30روز منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/5/31 :
 /41م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی
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آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
محمدرضا مردانی با تســلیم سه برگ استشــهادیه که در دفتر اسناد
رسمی شماره  169شــیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد
یک جلد ســند مالکیت مربوط به پالک  35/595واقع در بخش هفت
شــیراز که ذیل ثبت  1683صفحه  28دفتر  6امالک به نام محمدرضا
مردانی ثبت و سند مالکیت شماره  493822ب  93صادر شده به علت
ســرقت مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی
نموده مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه
معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/10921م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001005446مــورخ  94/3/31هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مهتاب محمدزاده فرزند دالور به شــماره
شناســنامه  60صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 232/28مترمربع پالک  1261فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالکین رسمی
عباس و محمدامین و زرین تاج همگی کشــتکاران محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/6/15 :
/10913م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010001457مورخ  94/4/29هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان داراب تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا ساجد به شماره شناسنامه  3697به
شماره ملی  2490917161صادره از داراب فرزند آهن علی در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  470مترمربع پالک  2فرعی از  1136اصلی مفروز
و مجزا شــده از پالک  1136اصلی واقع در قطعــه یک بخش  12فارس
داراب خریداری شده باواسطه از وراث محمد نوابی مالک رسمی محرز
گردید حقوق ارتفاقی ندارد .لذا بــه 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 اداره ثبت داراب
تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواســت 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/6/15 :
 /299م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001005462مورخ  94/3/31هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی علی صادقیپور مهرآبادی فرزند
محمدصادق به شماره شناسنامه  5348صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  147مترمربع پالک  1262فرعی از  2144اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی حســن زمانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/5/31 :
/10850م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی
آگهی نوبتی سه ماهه اول سال  1394واقع در بخش  9فارس سروستان
برابر مواد  11و  12قانون ثبت و  59آیین نامه اجرایی قانون مذکور اسامی
اشخاصی که امالک آنها در سه ماهه اول سال  94درخواست ثبت شده
با ذکر شماره پالک و نام و نام خانوادگی و مقدار و نوع و محل وقوع ملک
به ترتیب ذیل جهت اطالع عموم آگهی میگردد:
-1پالک شماره  38/964متخذه از  38/178شریعت فتحی تزنگی فرزند
کاکاخان ششدانگ یکباب خانه به مساحت  142مترمربع واقع در بخش 9
فارس سروستان محل مشهور به تزنگ
برابــر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نســبت به رقبات باال واخواهی
دارد و یا قبل از انتشــار آگهی اقامه دعوی نموده که در دادگاه مطرح
اســت میتواند ظرف مدت  90روز از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره
ثبت اســناد و امالک سروســتان مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تسلیم و
رســید دریافت دارد معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به این اداره دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید
در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره
ثبت اســناد و امالک سروستان تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به
اعتراض عملیــات ثبتی را با رعایت مقررات ادامــه خواهد داد تحدید
حدود رقبــات مذکور با رعایت مواد  14و  15قانــون ثبت بعدا ً به عمل
خواهد آمد و واخواهی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20
قانون ثبت ظرف مدت  30روز از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود
میباشد این آگهی در دو نوبت به فاصله  30روز منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/5/31 :
 /34م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی

