گردشگری
چهارشنبه  29مهر 1394

شــاید با خود فکر کنید که چرا باید برای سفر در فصل خلوت سال یا
اصطالحا آف سیزن ( )Off-seasonهزینه کنید .اما بد نیست بدانید
که سفر در این ایام ،مزایایی دارد که نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد.
در این مقاله چند ویژگی مثبت سفر در آف سیزن را می خوانید .شاید این
دالیل شما را مجاب کند تا برای چنین سفری برنامهریزی کنید.
گرچه ،ســفر در فصل خلوت سال ،موجب کاهش هزینهها میشود ،اما
این نوع ســفر را باید به عنوان گزینهی آخر خود ،در نظر بگیرید .چرا که
به نظر میرســد این کلمه معادل سفر در شرایط نامساعد جوی و همراه با
کمبود امکانات باشد.
اما شــاید شما جزء آن دسته افرادی باشید که از حضور در اماکن شلوغ
بیزارید و تنهایی و خلوتی را ترجیح میدهید .در این صورت مســافرت در
 peak seasonیا فصول پر گردشگر و هزینههای باالی آن ،چندان
برایتان مناسب نیست.
در ادامه با پنج مزیت سفر در فصل خلوت گردشگری آشنا میشویم.
مطمئن باشید که از این سفر لذت خواهید برد
در ایــن ایام ،قطارها و هواپیماها خلوت هســتند .چــون افراد معموالً
تمایلی به ســفر در فصل خلــوت ندارند ،شــرکتهای هواپیمایی برای
از دســت ندادن مشــتری در این فصل ،معموال قیمتهای خود را پایین
میآورند و تسهیالت متعددی را برای شما در نظر میگیرند.
سفری آرام و به دور از شلوغی خواهید داشت
اگر دوســت ندارید موقع ســلفی گرفتن در غروب آفتاب یک ســاحل
زیبا ،اطرافتان شــلوغ باشد و دیگر مسافران شــما را هل بدهند ،یا دلتان
نمیخواهد کیف پولتان را در خیابانهای شلوغ و پررهگذر بدزدند ،بهترین
زمان برای ســفر ،همین فصول خلوت سال هســتند که سفری امنتر و
آرامتر را به دنبال دارند .شــما سفر میکنید تا از شلوغی و هیاهوی زندگی
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روزمره فاصله بگیرید ،پس دلیلی ندارد که یک جای شلوغ و پرجمعیت را
به عنوان مقصد سفر انتخاب کنید.
بیرون از هتل ،دنیای جدیدی را تجربه خواهید کرد
هــر فصلی زیباییهای خاص خود را دارد .بــه عنوان مثال ،افراد اکثراً
ترجیح میدهند که در فصل تابسســتان به اروپا ســفر کنند ،که به نظر
میرســد بهترین فصل برای این کار باشد .اما بد نیست که این سفر را در
زمستان نیز تجربه کنید .شاید این آرامترین و بهترین سفر زندگیتان باشد.
اقامت در یک هتل لوکس را تجربه خواهید کرد
آف ســیزن به معنای کاهش هزینهی هتل نیز هست .به طور معمول،
اقامت در یک هتل لوکس برای بســیاری از ما رویایی به نظر میرسد ،اما
ســفر در فصل خلوت میتواند بهترین موقعیت بــرای تبدیل این رویا به
واقعیت باشد .بسیاری از هتلهای زنجیرهای بزرگ ،برای پر کردن اتاقها
از مســافر ،در ایــن ایام ،قیمتهای خود را بســیار کاهش میدهند .پس
میتوانید یک اتاق بینظیر در یک هتل  ۵ســتاره ،کرایه کنید و از اقامت
در آن لذت ببرید؛ حتی اگر بیرون از هتل ،تا زانوی شما برف نشسته باشد.
کدام سفر برای شما خاصتر است؟
گذشــته از همهی اینها ،ســفر در فصل خلوت چشم شما را به روی
مقصدهایی می گشــاید که پیش از این به آن فکر نمیکردید .این ســفر
میتواند یک تنوع برای ســفرهای معمولی باشد که همیشه درباره ی آن
میشنوید و شاید چند تای آنها را امتحان کرده باشید.
عالوه بر این ،میتوانید مقاصدی را انتخاب کنید که شاید پیش از این
به خاطر هزینههای سرسامآور آن ،فکر رفتن به آنجا را هم نمیکردید.
و امــا در نهایت به این نکته توجه کنید؛ فرقــی نمیکند چه زمانی را
برای سفر انتخاب کنید .هر سفر ،تجربهای جدید و خاطرهای لذت بخش
در زندگیتان خواهد بود.

ثبتی و دادگستری

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به محمدرضا همایون فرزند حسن که به موجب دادنامه
شماره  94/267در پرونده کالسه  94/286به خواسته مطالبه وجه چک
در حق خواهان جواد دهقان محکوم گردیده است ابالغ میشود چنانچه
نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این
آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در فسا میدان غدیر مجتمع
شورای حل اختالف فسا شعبه دوم حقوقی تسلیم نماید در غیر اینصورت
پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/616م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی فسا
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به هادی حیدری منفردجوی فرزند علیاصغر که به موجب
دادنامه شــماره  94/324در پرونده کالسه  94/359به خواسته مطالبه
وجه چــک در حق خواهان جــواد دهقان محکوم گردیده اســت ابالغ
میشود چنانچه نســبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز
از تاریخ انتشار این آگهی درخواســت خود را به این مرجع واقع در فسا
میدان غدیر مجتمع شــورای حل اختالف فسا شعبه دوم حقوقی تسلیم
نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی
اقدام خواهد شد.
/617م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی فسا
آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون آگهی تحدید حدود ششــدانگ دو باب مغازه تجاری و ساختمان
فوقانی به پالک  6826/2واقع در بخش یک شیراز به علت عدم حضور
مالک به عمل نیامده لذا بنا به درخواست قاسم مهتر که با توجه به رأی
شماره  139460311034000066مورخ  94/7/8قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مالک شناخته شده
تقاضای انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده وقت تحدید حدود
در روز چهارشــنبه مورخ  94/8/20تعیین و عملیات تحدیدی از ساعت
چهار قبل از ظهر در محل شــروع و به عمل خواهد آمد .اینک به وسیله
این آگهی از متقاضی مزبور و کلیــه صاحبان امالک مجاور بر طبق ماده
 14قانــون ثبت دعوت به عمل میآید که در وقت مقرر در محل حضور
به هم رسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق
مــاده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا ســی روز
پذیرفته خواهد شد.
 /16880م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010002104مــورخ  94/6/5هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانــه و بالمعارض
متقاضی علی حاجیزادگان فرزند محمدعلی به شــماره شناسنامه  5به
شماره ملی  2491434970صادره از داراب در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  183مترمربع پالک  4فرعی از  2156اصلی مفروز و مجزا شده
از پالک  2156اصلی قطعه  2واقع در بخش  12فارس داراب خریداری از
مالک اولیه باواسطه از بهمن فتحی دریمی محرز گردید حقوق ارتفاقی
نــدارد .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 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/14 :
 /424م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار
آگهی فقدان سند مالکیت
خجسته کشاورزی با تسلیم دو برگ استشــهادیه که در دفترخانه 47
شیراز تنظیم شــده مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت به
شماره چاپی  529744ه  91مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین به پالک
 3068/203واقع در بخش  2شــیراز که ذیل ثبت  5580در صفحه 281
دفتر  72امالک به نام خجسته کشــاورزی ثبت و سند مالکیت صادر و
به علت جابجایی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور المثنی ســند
مالکیت نمــوده مراتب طبق اصالحیه تبصره یک مــاده  120آیین نامه
قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به ملــک مورد آگهی
معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده
روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن
ارائه سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله
ارائه نشــود اداره ثبت ،المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/16873م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به امیرحسین رستمی فرزند ناصر که به موجب دادنامه
شماره  94/230در پرونده کالسه  94/188به خواسته مطالبه در حق
خواهان جواد دهقان محکوم گردیده اســت ابالغ میشــود چنانچه
نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز از تاریخ انتشار
این آگهی درخواســت خود را به این مرجع واقع در فسا میدان غدیر
مجتمع شورای حل اختالف فسا شــعبه دوم حقوقی تسلیم نماید در
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام
خواهد شد.
/611م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی فسا
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به پیمان مندنیفرد فرزند ابراهیم که به موجب دادنامه
شماره  94/198در پرونده کالسه  94/104به خواسته مطالبه وجه چک
در حق خواهان جواد دهقان محکوم گردیده اســت ابالغ میشــود
چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز از تاریخ
انتشــار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در فسا میدان
غدیر مجتمع شورای حل اختالف فسا شعبه دوم تسلیم نماید در غیر
اینصورت پــس از انقضای مهلت مقرر طبق مقــررات قانونی اقدام
خواهد شد.
/614م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی فسا
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به امیررضا دهبزرگی فرزند جواد که به موجب دادنامه
شــماره  94/216در پرونده کالسه  94/270به خواسته مطالبه در حق
خواهان جواد دهقان محکوم گردیده اســت ابالغ میشــود چنانچه
نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز از تاریخ انتشار
این آگهی درخواســت خود را به این مرجع واقع در فسا میدان غدیر
مجتمع شــورای حل اختالف فسا شــعبه دوم حقوقی تسلیم نماید در
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام
خواهد شد.
/615م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی فسا
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311034000066مــورخ  94/7/8هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه دو
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی قاسم مهتر فرزند ابول به شماره
شناسنامه  1صادره از المرد به شماره ملی  5159831061در ششدانگ
دو باب مغازه تجاری با ساختمان فوقانی به مساحت  42/15مترمربع
به پالک  2فرعی از  6826اصلی مفروز و مجزی شــده از همان پالک
 6826اصلی واقع در بخش  1شیراز خریداری از مالک رسمی رجبعلی
کاکلیان 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 داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه 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 اول94/7/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/16 :
/16879م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
منصور شــش بلوکی یادگار و خدیجه رحیمی با تســلیم شش برگ
استشــهادیه که در دفتر اســناد رسمی شماره  271شــیراز تنظیم
گردیده اســت مدعیاند که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به
اعیانی ششــدانگ پالک  1103/8341واقع در بخش  3شیراز که ذیل
ثبــت  108578صفحه  62دفتر  633به نام نامبردگان ثبت و ســند
مالکیت شــماره  0209056ب  85صادر شده و به موجب سند شماره
 3726مورخ  89/4/29دفترخانه  223شیراز و به موجب سند 24432
مورخ  93/2/29دفتر  230شــیراز نزد بانک ملت در رهن است به
علت سهلانگاری مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند
المثنــی نموده مراتب طبق ماده  120اصالحــی آیین نامه قانون ثبت
آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده
و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از
انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
/16875م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی تحریر ترکه
بدینوســیله اعالم میشــود که ورثه یا نماینده قانونی ،بستانکاران و
مدیونین مرحوم احمدعلی موســایی و کسان دیگری که حقی بر ترکه
متوفی دارند در تاریخ  94/1/30ساعت  3/30عصر (یکشنبه) برای تحریر
ترکه مطابق ماده  210قانون امور حســبی در شورای حل اختالف شعبه
دوم سروستان جهت رسیدگی حاضر گردند.
 /18413م الف
عضو شورای حل اختالف شعبه دوم سروستان
فضلاله شفیعی
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به زهرا ســادات طباطبایی فرزند سید جواد که به موجب
دادنامه شماره  94/266در پرونده کالسه  94/287به خواسته مطالبه
وجــه چک در حق خواهان جــواد دهقان محکوم گردیده اســت ابالغ
میشود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز
از تاریخ انتشــار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در فسا
میدان غدیر مجتمع شــورای حل اختالف فسا شعبه دوم حقوقی تسلیم
نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی
اقدام خواهد شد.
/613م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی فسا
آگهی احضار متهم
نظر بــه اینکه محمد خلیلــیزاده فرزند قدرت به اتهــام خیانت در
امانت از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به
واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله
در اجرای ماده  115قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شــعبه
 16دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شــیراز به منظور پاسخگویی و
دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالســه  940824حاضر گردد پس از
انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی بــه موجب مواد  217و 218
قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/18414م الف
دادیار شعبه  16دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
دوبحری
آگهی حصر وراثت
محمدرضا آگاهی فرزند منصور دارای شناســنامه شــماره  318فسا
به شرح دادخواســت به کالســه  94/680ح ش مرکزی از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مرحوم منصور آگاهی به شناســنامه شــماره  29فســا فرزند محمد
در تاریخ  94/7/11در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته وراث
حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1فاطمه مظفری کوشکقاضی فرزند علی به شناسنامه شماره  27فسا
(همسر دائمی متوفی)
 -2محمدرضا آگاهی فرزند منصور به شناسنامه شماره  318فسا (پسر
متوفی)
 -3الهام آگاهی فرزند منصور به شناسنامه شماره  62فسا
 -4حمیده آگاهی فرزند منصور به شناسنامه شماره  210فسا
 -5سمیه آگاهی فرزند منصور به شناسنامه شماره  61فسا
 -6میترا آگاهی فرزند منصور به شناسنامه شماره  38فسا
 -7مهناز آگاهی فرزند منصور به شناسنامه شماره  52فسا
 -8طاهره آگاهی فرزند منصور به شناسنامه شماره  62فسا (دختران
متوفی) و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /603م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی
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  139460311001011515مورخ  94/5/25هیأت ســوم
موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی صفــر بدری فرزند امامقلی به
شماره شناسنامه  664صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  194/85مترمربع پالک  18539فرعی از  1651اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  800فرعی از  1651اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی عبدالرضا اخالق عالم محرز گردیده است.
لذا به منظــور 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 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 اول94/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/29 :
/16802م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به مهرزاد رزمجویی فرزند غالمرضا که به موجب دادنامه
شــماره  94/229در پرونده کالسه  94/189به خواسته مطالبه وجه چک
در حق خواهان جواد دهقان محکوم گردیده است ابالغ میشود چنانچه
نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این
آگهی درخواســت خود را به این مرجع واقع در فسا میدان غدیر مجتمع
شورای حل اختالف فسا شعبه دوم حقوقی تسلیم نماید در غیر اینصورت
پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/612م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی فسا
آگهی
بدینوسیله اعالم میشود مؤسسه مالی و اعتباری ثامناالئمه به نمایندگی
محمود بختیاری دادخواستی به خواسته صدور حکم به پرداخت قسمتی
از چک شــماره  52/110991عهده بانک ملت بــه مبلغ  185000000ریال به
طرفیت عبدالرســول پیش جنگ فرزند مصطفی تسلیم دادگاه عمومی
فسا نموده اســت که به این شعبه ارجاع و به کالســه  940487ثبت و
وقت رســیدگی مورخ  94/9/1ســاعت  9/30صبح تعیین شده است به
علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه
و تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهی
میشود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت یک ماه به دفتر
این دادگاه واقع در دادگســتری فسا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت یاد
شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/608م الف
مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان فسا
هادی روشندل
آگهی حصر وراثت
ســتاره جمالی دارای شناســنامه شــماره  22متولد  1357به شــرح
دادخواست به کالسه  94/112ح ش ک از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان رضا جمالی به
شماره شناســنامه  2در تاریخ  94/6/12در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2شیبان جمالی به شــماره شناســنامه  20صادره از حوزه سروستان
فرزند متوفی
 -3ریحان جمالی به شماره شناســنامه  555صادره از حوزه سروستان
فرزند متوفی
 -4شــیروان جمالی به شماره شناســنامه  31صادره از حوزه سروستان
فرزند متوفی
 -5زهرا جمالی به شماره شناسنامه  21صادره از حوزه سروستان فرزند
متوفی
 -6شهناز جمالی به شماره شناســنامه  576صادره از حوزه سروستان
فرزند متوفی
 -7رقیه جمالی به شــماره شناســنامه  612صادره از حوزه سروستان
فرزند متوفی
 -8فاطمه جمالی به شــماره شناســنامه  29صادره از حوزه سروستان
فرزند متوفی
 -9گلناز قلیپور به شماره شناسنامه  5صادره از حوزه سروستان همسر
متوفی و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /18416م الف
رئیس شورای حل اختالف کوهنجان
جوکار
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  139460311001005217مــورخ  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 بالمعارض متقاضی شــریعت میرزایی بیده فرزند شــکراهلل به
شماره شناسنامه  305صادره از ســمیرم در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  436/45مترمربع پالک  53234فرعی از  1652اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  1652باقیمانده اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رســمی بنیاد مســتضعفان و جانبازان انقالب اسالمی
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 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/29 :
/16801م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری

