ثبتی و دادگستری
شنبه  4مهر 1394
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه مجید ســاعدی و سید احسان موســوی به اتهام عدم
رعایــت نظامات مربوط به کار از طرف این دادســرا تحت تعقیب
میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان
میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ
تا پس از درج آگهی در شعبه  16دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه
 910644حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی
به موجب مواد  217و  218قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/14935م الف
دادیار شعبه  16دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
دوبحری
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  139460311017000364مورخ  94/5/28هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی علیقلی حســامی عبدالیوسفی فرزند اسدقلی به
شماره شناســنامه  31صادره از مرودشت در ششدانگ یک قطعه
زمین کشــاورزی به مساحت  108184مترمربع تحت پالک  42فرعی
از  121اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  121اصلی قطعه یک بخش
 5فارس واقع در خرامه روستای نورآباد از سهام مشاعی متقاضی از
مورد ثبت  290دفتر  5صفحه  76محرز 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 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد در هر
حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /12786م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی
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  139460311001016228مــورخ  1394/6/17هیأت
سوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی فاطمه غضنفری خالری فرزند
قباد به شــماره شناســنامه  17683صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  193مترمربع پــاک  10932فرعی از 1654
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  9فرعــی از  1654اصلی واقع
در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی الهقلی غمدیده محرز
گردیده اســت .لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض 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 مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/19 :
/15031م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری
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آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  940670شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای ناحیه یک
شــیراز فرزاد کوهگرد و احمد صفایی به موجب شــکایت یونس رحیمی
فرزند سلیمان به اتهامهای مشــارکت در تخریب شیشه منزل و توهین
تحــت تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت آنها و عدم
امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به آنها طبق ماده  174قانون آیین
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهی و متهمان
ظرف مهلت یک ماه احضار میشوند پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم
الزم گرفته خواهد شد.
 /14936م الف
دفتر شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 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 شماره  139460311001005227مورخ  1394/3/26هیأت اول/دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی محســن رخبخش زمین فرزند رجبعلی به شــماره
شناســنامه  1805صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 160/63مترمربع پالک  18493فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  66فرعی از  1651اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالکین
رســمی خانمها مهین و ناهید صارمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
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.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/7/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/19 :
/15024م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین
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 آرا شــماره  139460311017000366و  139460311017000367مورخ
 94/5/28هیــأت موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان به ترتیب عزیز خسروی جابری فرزند
محمود به شماره شناسنامه  1258صادره از شیراز در  66523سهم مشاع
از  147320ســهم سهام ششــدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت
 147320مترمربع و محســن ایزدی مفرد فرزند عبدالحســین به شماره
شناســنامه  9969صادره از خرامه در  80798سهم مشاع از  147320سهم
سهام ششدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی به مساحت  147320مترمربع
تحت پالک  396فرعی از  218اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 218/1
باقیمانده قطعه یک بخش  5فارس واقع در خرامه روستای معزآباد پست
چنار خریداری باواسطه از سیفاله کشــاورز فرزند مراد حاصل و علیجان
کشــاورز خرامه فرزند مهــدی و عبداله کالنتری فرزند محمد و هاشــم
جلوداری (محمدهاشم ســیاهزاری) فرزند ســلیمان و سیفاله مظفری
فرزند ابوالقاسم 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 اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /12787م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015001145مورخ  94/6/16هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی محمدحســن نصیــری فرزند مهدی به
شماره شناســنامه  18صادره از ارسنجان در ســه دانگ مشاع از
ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت  17/07مترمربع پالک 5403
فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  360فرعی از  10اصلی
واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان سند رسمی
مشاعی شماره  15483مورخ  91/1/5دفتر  174ارسنجان در ازاء حصه
مشــاعی و انتقالی از طرف وراث مرحوم حســن حسنشاهی مالک
رسمی محرز 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 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 ،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 اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2280م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015001148مورخ  94/6/16هیأت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
محمدجواد نصیری فرزند علی به شماره شناسنامه  135صادره از ارسنجان
در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  17/07مترمربع
پالک  5403فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  360فرعی از 10
اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان سند رسمی
مشــاعی شــماره  15483مورخ  91/1/5دفتر  174ارســنجان در ازاء حصه
مشــاعی و انتقالی از طرف وراث مرحوم حســن حسنشاهی مالک رسمی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم 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 رســید
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 اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2278م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015001068مورخ  94/6/14هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی لیدا ابراهیمی فرزند احمد به شــماره
شناسنامه  28صادره از مرودشــت در ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  295/30مترمربع پالک  5396فرعی از  10اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  1061فرعی از  10اصلــی واقع در قطعه یک
بخش  5فارس شهرستان ارســنجان خریداری معالواسطه از گوهر
اسکندری مالک رسمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عمــوم مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشــته 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
توضیحات :شماره فیش پرداخت هزینه  295952صحیح است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2268م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015001142مورخ  94/6/16هیأت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
صاحب جان قائدی فرزند عباســقلی به شــماره شناســنامه  3صادره از
سرچهان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  337/85مترمربع پالک
 5399فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1364فرعی از  10اصلی
واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری بیواسطه و
معالواسطه از محمدعلی اسکندری و رضا صفی قلی مالکین رسمی و قسمتی
به موجب سند رسمی شماره  43553مورخ  90/10/4دفتر  28ارسنجان در
ازاء حصه مشاعی 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
انتشــار 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.
توضیحات :تاریخ مبایعهنامه  90/10/4صحیح است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2266م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

Sep 26، 2015

سال بیستم

شماره 5578

آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  9409980702800308شعبه  5بازپرسی دادسرای
ناحیه یک شیراز متهم ایمان قاســمی فرزند غالم به موجب شکایت
ســعید محمدی و گزارش مأمورین انتظامی به اتهام تمرد نسبت به
مأمورین در حین انجام وظیفه،اهانت به مقامات رسمی و ایراد ضرب
و جــرح عمدی ،تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل
اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او ،طبق
ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه
عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشود پس از
انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /14933م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی

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  139460311001010116مورخ  1394/5/4هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سیاوش چنیده فرزند محمد به
شماره شناسنامه  12104صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  198/80مترمربع پالک  895فرعی از  2145اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از ورثه ابوالقاسم پایدار 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 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/7/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/19 :
/15027م 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  139460311017000327مــورخ  94/5/15هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی امید محمدی جابری فرزند ســیاوش به
شــماره شناســنامه  377صادره از خرامه در ششدانگ یک قطعه
زمین کشاورزی به مساحت  115742مترمربع تحت پالک  395فرعی
از  218اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی از  218اصلی قطعه
یک بخش  5فــارس واقع در خرامه روســتای معزآباد مزرعه چنار
خریداری برابر سند قطعی شماره  4229مورخ  93/12/17دفترخانه
 297خرامه و بیواســطه از وراث سیاوش محمدی جابری و موروثی
از سیاوش محمدی جابری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشــخاص 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد در هر حال
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /12781م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015001150مورخ  94/6/16هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی محمدحســین حسنشاهی فرزند حسن
به شماره شناســنامه  152صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  63/40مترمربع پالک 5400
فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1084فرعی از  10اصلی
واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان سند رسمی
مشــاعی شــماره  31892مورخ  83/6/11دفتر  28ارسنجان در ازاء
حصه مشاعی انتقالی از طرف علیمحمد کشاورز مالک رسمی 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 انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2272م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015001028مورخ  94/6/8هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی ســعیده حسنشاهی فرزند مصطفی به
شماره شناســنامه  2420062817صادره از ارسنجان در یکدانگ و
نیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  446/60مترمربع
پالک  5353فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 785
فرعــی از  10اصلی واقــع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان
ارسنجان سند رسمی شماره  40227مورخ  89/4/2دفتر  28ارسنجان
در ازاء حصه مشــاعی و قسمتی مبایعهنامه عادی انتقالی معالواسطه
از حسن اســکندری مالک رسمی 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 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2262م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

9

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه حجت عباســی فرزند حسین به اتهام استعمال مواد مخدر
از طرف این دادســرا تحت تعقیب هســت و ابالغ احضاریه به واسطه
نامعلوم بودن محل اقامت ایشــان میســور نگردیده بدینوســیله در
اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شــعبه 34
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع
از اتهام انتســابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این
آگهی به موجب مواد قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/14932م الف
دادیار شعبه  34دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
همتی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311015001200مــورخ  1394/6/18هیــأت
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی عسکر حسنشاهی فرزند علیاکبر به شماره
شناســنامه  50صادره از ارســنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  316/20مترمربع پالک  5355فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1119فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان سند رسمی مشاعی شماره  7573مورخ 87/9/13
دفتر  174ارســنجان در ازاء حصه مشــاعی انتقالی از طرف محمدعلی
نعمتی مالک رسمی (مورد ثبت صفحه  393دفتر  20امالک ذیل شماره
ثبت  )160محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت
به صدور ســند 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،
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 اول1394/7/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1394/7/19 :
 /2283م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
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  139460311017000365مورخ  94/5/28هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی علیحســین کاظمی لبوموسی فرزند ناصر به شماره شناسنامه
 335صادره از حوزه  6شــیراز در ششدانگ یک درب باغ به مساحت
 64123/30مترمربــع تحت پالک  118فرعی از  203اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  203باقیمانده قطعه یک بخش  5فارس واقع در خرامه
روستای بســت خیرآباد خریداری باواسطه از علیرضا اسکندری فرزند
محمدتقــی و زینالعابدین مرادی فرزند مراد 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 باشــند 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 ،دادخواســت خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد در
هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /12780م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001153مورخ  94/6/16هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اصغر حسنشــاهی فرزند اکبر به شماره شناسنامه
 183صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
به مساحت  63/40مترمربع پالک  5400فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1084فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان سند رسمی مشاعی شماره  31892مورخ 83/6/11
دفتر  28ارســنجان در ازاء حصه مشــاعی انتقالی از طرف علیمحمد
کشاورز مالک رسمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2270م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001062مورخ  94/6/14هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی کوکب نعمتالهی فرزند کریم به شماره شناسنامه
 157صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت
 181/88مترمربع پالک  5397فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  1350فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان
ارسنجان خریداری معالواســطه از سید عبدالعلی هاشمی مالک رسمی
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 داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2258م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

