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نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337
آگهی اخطاریه دفترخانه رسمی ثبت ازدواج و طالق جهت اجرای حکم
دادگاه
در اجرای دادنامه شــماره  9409970705600595صادره از شعبه ششم
دادگاه خانواده شیراز به محمدرضا دهقانی فرزند غدیر ابالغ میگردد
که ظرف مدت  10روز بعد از تاریخ انتشار این آگهی جهت ثبت و اجرای
صیغه طالق و مطلقه نمودن نجمه ســمعیفرد به نشانی این دفترخانه
واقع در شــیراز خیابان مالصدرا خیابان شــهید جمالی روبروی دادگاه
خانواده ســاختمان یاشل طبقه سوم واحد  5مراجعه نمایید و در صورت
عدم حضور نسبت به ثبت طالق غیابی اقدام خواهد شد.
/18434م الف
سردفتر رسمی ثبت طالق  5شیراز
علیمحمد مرادی مقدم
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
مهنــاز عبهر به موجب تفویض وکالت شــماره  12506مورخ  94/7/20و
وکالتنامه شــماره  9442مورخ  93/10/6هر دو تنظیمی دفتر  271شیراز
از علی جوانمردی با تســلیم سه برگ استشــهادیه که در دفتر اسناد
رسمی شماره  271شــیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد
یک جلد ســند مالکیت مربوط به پالک  21027و  21045و  8/21009واقع
در بخش  3شــیراز که ذیل ثبت  115123صفحه  498دفتر  665به نام
علی جوانمردی ثبت و سند مالکیت شماره  992072الف  91صادر شده
و به علت ســهلانگاری مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور
ســند المثنی نموده مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت
آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار
آگهــی به ثبت محل مراجعــه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند
مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرسید و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت سند
مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/16887م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 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  139460311001016747مورخ  94/6/22هیأت 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 مهرانگیز یزداور فرزند حســن به
شماره شناســنامه  1073صادره از فسا در ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  150مترمربع پالک  11290فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  46فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی غالمعلی ثاقبرای 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16814م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  106مورخ  94/2/21صادره از شــعبه دوم
شــورای حل اختالف داراب که طی دادنامه شــماره  106شعبه دوم
شورای حل اختالف دادگاه حقوقی قطعیت یافته محکوم علیه فردین
جهاندیده فرزند ســاری محکوم اســت به حضور در یکی از دفاتر
پلیس  10 +جهت فک پالک خودرو سواری پراید به شماره  972ب 75
ایران  84در حق محکوم له علی کرمی بدینوســیله ابالغ میشود که
ظرف ده روز از تاریخ آگهی نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام و اال
برابر مقررات قانونی حکم مزبور اجرا خواهد شد.
 /431م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم داراب
آگهی فقدان سند مالکیت
رسول صالحی ورنو سفادرانی با تســلیم دو برگ استشهادیه که در
دفترخانه  260شیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد یک جلد سند
مالکیت به شــماره چاپی  734416الف  80مربوط به دو دانگ مشاع
به اســتثناء ثمن اعیانی ششدانگ یک قطعه زمین به پالک 5807/30
واقع در بخش  2شــیراز که ذیل ثبت  75668در صفحه  293دفتر
 145امالک به نام رســول صالحی ورنو سفادرانی ثبت و سند مالکیت
صادر و به علت جابجایی مفقود گردیــده و نامبرده تقاضای صدور
المثنی ســند مالکیت نموده مراتب طبــق اصالحیه تبصره یک ماده
 120آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک
مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود
میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض
خود را ضمن ارائه ســند 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 تســلیم خواهد کرد .مورد ثبت
به موجب سند رهنی شــماره  4309مورخ  89/12/19دفترخانه 286
شــیراز نزد بانک ملت در قبال مبلغ دویست و هفتاد و چهار میلیون
در رهن میباشد.
/16874م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کالسه پرونده94-1 :
وقت رسیدگی 94/9/3 :ساعت  9صبح
خواهان :بمانعلی نجاتی چرگی
خوانده :فهیمه قوامی فرزند نصراله
خواسته :اعتراض ثالث نســبت به دادنامههای شماره  91-140مورخ
 91/6/25و اصالحی آن به شــماره  93-48مــورخ  91/3/22و صدور
دســتور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و اثبات مالکیت نسبت
به دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی  199/1269مفروزی از پالک
 199/475بخش  9فارس
پیرو آگهی شماره  5441مورخ  94/1/19مندرج در روزنامه عصر مردم
خواهان دادخواستی تسلیم این دادگاه نموده و وقت رسیدگی تعیین
شــده بعلت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و
دستور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب
برای نوبت دوم در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده
از تاریخ نشــر آخرین آگهی ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه واقع
در شــیراز بلوار جدید قرآن مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال
جهت رسیدگی حضور به هم رساند.
 -94-1الف -م
مدیر دفتر دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل  49استان فارس
اسکندری
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آگهی
بدینوســیله اعالم میشود مجتبی جمالی با وکالت محمد برزویی دادخواستی به طرفیت ورثه مرحوم محمدرضا فیروزی به نامهای فرشته خادمی،
مهدی ،زهرا ،فروغ ،معصومه فیروزی تســلیم دادگاه عمومی فسا نموده اســت که به این شعبه ارجاع و به کالسه  930051ثبت و وقت اجرای قرار
کارشناســی مورخ  94/9/1ساعت  8/30صبح تعیین شده اســت به علت مجهولالمکان بودن خواندگان به درخواست خواهانها و دستور دادگاه و
تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا خواندگان از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به دفتر این
دادگاه واقع در دادگستری فسا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نموده در وقت یاد شده جهت
رسیدگی حاضر گردند در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/621م الف
مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری فسا
هادی روشندل

آگهی حصر وراثت
فاطمه جعفری فرزند علی دارای به شرح درخواستی که در این شورا
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم
داشــته که قاســم جعفری فرزند عبدالرحمان به شماره شناسنامه
 198صادره از شیراز در تاریخ  94/7/10در اقامتگاه دائمی خود فوت
نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1حدیث جعفری فرزند قاسم شماره ملی  2284832571صادره از
شیراز متولد  87/3/27فرزند متوفی
 -2فاطمه جعفری فرزند علی شــماره ملی  2301440346صادره از
شیراز متولد  67/9/28همسر متوفی
 -3فاطمه زارع فرزند صفرعلی شماره ملی  5489511656صادره از
شیراز متولد  40/7/9مادر متوفی
 -4عبدالرحمان جعفری فرزند ســعدی شماره ملی 2293575217
صادره از شیراز متولد  1315/6/3پدر متوفی و الغیر
اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را
یــک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا
مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /18418م الف
رئیس شورای حل اختالف لپویی
حسن جعفری

آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
داراب در نظــر دارد به موجب پرونده اجرایی کالســه  940030یکباب
ملک تجاری فاقد پالک ثبتی به مســاحت عرصه  40/26واقع در داراب
سه راهی زرین دشت (بهادران) که در اجاره نمیباشد متعلق به شیرزاد
رحیمی را با قیمت پایه  140910000ریال به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی
تا هر کس مایل به شــرکت در مزایده باشد در تاریخ  94/8/17رأس
ساعت  10صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادستان از قیمت کارشناسی شروع
و شخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین قیمت را
پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظــرف پنج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شــخص برنده نقدا ً دریافت میگردد مابقی
پــس از  20روز از تاریخ مزایده بایســت پرداخت گردد در صورتی که
برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشــتن مورد مزایده خودداری
نماید مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کســر هزینههای اجرایی به نفع
دولت ضبط خواهد شد.
 /432م الف
دادرس شعبه اول اجرای احکام حقوقی داراب
علی خورشیدی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311010002365مــورخ  94/6/29هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای عبدالرضا نسیمی فرزند صفر به شماره شناسنامه 14
به شــماره ملی  2491360160صادره از داراب در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  146/30مترمربع پالک  9فرعی از  2121اصلی مفروز
و مجزا شــده از پالک  2121اصلی واقــع در قطعه  2بخش  12فارس
داراب خریداری شده از سید علیاصغر تحریری مالک رسمی محرز
گردید حقوق ارتفاقی ندارد .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 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/16 :
 /420م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

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  139460311001006529مــورخ  94/5/5هیأت 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 تیمور شــاهوران فرزند سلطانعلی به شماره
شناسنامه  115صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 107/01مترمربع پالک  5417فرعی از  2082اصلی مفروز و مجزی شــده
از پــاک  129فرعی از  2082اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی مجید کورهپزان 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16827م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 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
برابر رأی شــماره  139460311001016738مورخ  94/6/22هیأت سوم
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 حمیــده گرانمایه خالری فرزند الهبخش به
شماره شناسنامه  372صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  82مترمربع پالک  11291فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  29فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی علیاصغر و سید جواد و سید جمال و سید جالل فاموری
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود 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 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16810م 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
برابر رأی شــماره  139460311001011854مورخ  94/5/28هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی ناصر غالمی فرزند قربانعلی به
شماره شناسنامه  2صادره از مرودشــت در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  135مترمربع پالک  7167فرعی از  2083اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی کریم دهقانی 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16815م 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
برابر رأی شــماره  139460311001016744مورخ  94/6/22هیأت سوم
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 احمــد نظامپور فرزند نظام به
شماره شناســنامه  87صادره از گناوه در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  120/24مترمربع پالک  1944فرعــی از  2081اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز حصه مشاعی
متقاضی 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16818م 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311006000178مــورخ  94/7/1هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی محمد خراسانیها فرزند احمد به شماره شناسنامه  785صادره
از اســتهبان در یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 3222مترمربــع پالک  37فرعی از  5318اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  2فرعی از  5318اصلی واقع در اســتهبان خیابان شهید مرشدی
کوچه روبروی تل میک خریداری از مالکین رسمی عبداهلل پرچمی و ورثه
مرحومه زهرا پرچمی 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/30 :
 /16806م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
عباس اسماعیلزاده

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  139260311005004047هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی حســین میمندی فرزند اکبر به شــماره شناسنامه  1صادره
از نیریز و کبری صنعتی فرزند جعفر به شــماره شناســنامه  262و
کد ملی  2559473402صادره از نیریز هر کدام ســه دانگ مشاع از
ششدانگ در یکباب ســاختمان به مساحت  254/13مترمربع پالک 7
فرعی از  2521اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2521اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس 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
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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16819م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  139460311005001094هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی علیاکبر رحیمی شــکروئی فرزند محمدرحیم به شــماره
شناســنامه  41صادره از نیریز در یکباب خانه به مساحت 384/75
مترمربع پالک  392فرعی از  7334اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  1فرعی از  7334اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری
از مالک رســمی حسن کاشــانه 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16817م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  1394/60311001016226مورخ  94/6/17هیأت ســوم
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 حمید برمشــوری فرزند ســلمان به شماره
شناســنامه  5761صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 200مترمربــع پالک  1945فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16820م 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
برابر رأی شــماره  139460311005000915هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
بهاره رازی فرزند محمد به شماره شناســنامه  2322صادره از نیریز
در یکباب خانه به مســاحت  96/83مترمربع پــاک  27فرعی از 4741
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4741اصلی واقع در نیریز بخش 22
فارس خریداری از مالک رسمی ورثه محمد خزایی محرز گردیده است.
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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16816م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

