ثبتی و دادگستری
سهشنبه  5آبان 1394

 13محرم 1437

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  139460311001016720مــورخ  94/6/22هیأت 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 زینب فرهادیپور فرزند علی به شــماره
شناسنامه  502صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 158مترمربع پالک  20613فرعی از  1792اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  390فرعی از  1792اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رســمی محمدرضا همایون محرز گردیده اســت .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 اول94/8/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/20 :
/16897م 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  139460311001018329مورخ  94/7/9هیأت 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 احد روستایی فرزند عزیز به شماره
شناســنامه  1185صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 200مترمربع پالک  1948فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شــیراز حصه مشاعی متقاضی 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 سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/20 :
/16901م 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  139460311001011417مــورخ  94/5/25هیأت 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 اصغر فالح مهرآبادی فرزند غالمحســین به
شماره شناســنامه  102290صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  90/60مترمربع پالک  53454فرعی از  1652اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  548فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی جهانگیر جوکار 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16847م 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  139460311001016735مورخ  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 مهدی ذوالفقار فرزند ســیفاله به
شماره شناســنامه  24405صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  307/79مترمربع پالک  20566فرعی از  1792اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  296فرعی از  1792اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی حیدرعلی ذوالقدری 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16845م 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 شماره  139460311005001384هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
مجید ایراننژاد فرزند قدرتاله به شــماره شناسنامه  612صادره از
نیریز در یکباب خانه به مســاحت  255/58مترمربع پالک  51فرعی از
 3676اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2فرعی از  3676اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی محمد زردشت
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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16837م 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  139460311005001381هیأت 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
حسین معتمدی فرزند مطلب به شماره شناسنامه  2550010957صادره
از نیریز در یکباب خانه به مساحت  113مترمربع پالک  2فرعی از 3568
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3568اصلی واقع در نیریز بخش
 22فارس خریداری از مالک رسمی نرگس عفیفی 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16841م 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  139460311005004171هیأت 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
مهدی صادقینژاد فرزند محمد به شماره شناسنامه  17546صادره از
نیریز در یکباب خانه به مســاحت  108/93مترمربع پالک  33فرعی از
 4749اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4749اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی محمود گشتاســبی 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 سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16836م 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311027000638مــورخ  94/6/4هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی جعفر معدلیفرد فرزند محمدتقی به شماره
شناسنامه  576صادره از شیراز در ششدانگ یکباب انباری به مساحت
 2851/76مترمربع پالک  168فرعی از  52اصلی مفروز و مجزی شــده
از پــاک  52اصلی واقع در قطعه یک بخــش  9فارس حوزه ثبت ملک
سروستان خریداری شده قسمتی با سند رسمی مشاعی و قسمتی دیگر
با قولنامه عادی معالواســطه از مالک رســمی جمعه محمودی کوشکی
محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود و 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 درصورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/20 :
 /79م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی
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  139460311005001377هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
مازیار دبیری فرزند غالمحسین به شــماره شناسنامه  2192صادره از
نیریز در یکباب خانه به مســاحت  581/28مترمربع پالک  4فرعی از
 2935اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2935اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریــداری از مالک رســمی علیمحمد دبیری 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 سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16840م 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  139460311005004079هیأت 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
گلچهره اعراضی فرزند رضا به شــماره شناسنامه  53صادره از نیریز
در یکباب مغازه به مســاحت  29/18مترمربع پالک  11فرعی از 3793
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3793اصلی واقع در نیریز بخش 22
فارس خریداری از مالک رسمی وراث رضا اعراضی 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16835م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
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آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به سمیه افراء فرزند عباس که به موجب دادنامه شماره
 94/121در پرونده کالسه  94/71به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون
ریال به انضمام هزینه دادرســی و خســارت تأخیــر تأدیه از تاریخ
 91/3/20لغایت اجرای حکم در حق خواهان سمیه رشیدی فرزند احمد
محکوم گردیده است ابالغ میشــود چنانچه نسبت به حکم صادره
اعتراض دارد ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست
خود را به این مرجع واقع در فســا میدان غدیر مجتمع شوراهای حل
اختالف تســلیم نماید در غیر اینصورت پــس از انقضای مهلت مقرر
طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/626م الف
شورای حل اختالف شعبه اول فسا
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  139460311005001378هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی یاسر دبیری فرزند غالمحســین به شماره شناسنامه 232
صادره از نیریز در یکباب خانه به مســاحت  459/25مترمربع پالک
 3فرعــی از  2935اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2935اصلی
واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی علیمحمد
دبیری 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16842م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده کالسه  930918به موجب حکم صادره از شعبه اول دادگاه
حقوقی فســا محکوم علیه منیر کاردان فرزنــد غالمعلی محکوم به
پرداخت مبلــغ  217625231ریال در حق محکوم لــه خلیل راهپیما
و مبلغ  8400000ریال بابت نیم عشــر دولتــی در حق صندوق دولت
گردیده اســت با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــده
و در مهلت مقرر نســبت به اجرای حکم اقدامی ننموده است بنا به
درخواست محکوم له به منظور اســتیفاء محکوم به و هزینه اجرایی
ملک  3155/763متعلق به نامبرده و توســط کارشناس رسمی قوه
قضاییه به شــرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است از ساعت
 9الــی  12ظهر مورخ  94/8/18در محل اجرای احکام حقوقی فســا از
طریق مزایده به فروش برســد مزایده از قیمت  2524640000ریال
با نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی و حقوقی
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شد  10درصد
وجه مزایــده فیالمجلس بصورت وجه نقد یا چــک بانکی تضمینی
از خریــدار اخذ و الباقی ظرف یک مــاه از وی وصول و پس از انجام
مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل
خواهد شــد در صورتی که در مهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده
را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده به نفع
دولت ضبط و مزایده تجدید میگــردد در صورت وصول اعتراض
از ناحیــه طرفین ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نســبت به نحوه
انجام مزایده تا رســیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده
به خریدار تحویل نخواهد شد ضمن ًا متقاضیان به شرکت در مزایده
میتوانند در مدت پنج روز قبل از مزایــده با اطالع این اجرا از مال
مورد مزایده بازدید نمایند.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
ملک به شــماره پالک  3155/763به مساحت عرصه  504مترمربع
و مساحت اعیان  253مترمربع و مساحت اعیان باریکهسازی 16/52
مترمربع واقع در فســا بلوار شهید بهشتی کوچه شماره  31کدپستی
 7461796717کــه به مبلغ  2524640000ریال کارشناســی گردیده
اســت شایان ذکر است که پالک مذکور مســکونی و با حفظ حقوق
مرتهن بانک کشاورزی زاهدشهر به فروش میرسد.
 /568م الف
مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فسا
علیرضا زنگنه اینالو
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به فتحاله ســعیدی عمادی فرزند حسین مجهولالمکان که
آدرس و نشــانی از نامبرده در دست نیست ابالغ میگردد به موجب
دادخواست تقدیمی مجید بکری با وکالت حجت دهقان به طرفیت شما
به خواســته مطالبه وجه به کالسه  94/140ح شورا اول ثبت و برای مورخ
 94/9/1ســاعت  16/30عصر تعیین وقت شــده است مراتب در اجرای
قانون و به درخواست خواهان یک نوبت در جراید محلی و کثیراالنتشار
فارس درج و آگهی میشــود تا خوانده ضمن اطالع از وقت رســیدگی
به شــورای حل اختالف حوزه اول فســا واقع در میدان غدیر اول خیابان
شاهزاده قاسم در یکی از روزهای عصر یکشنبه یا سهشنبه بین ساعت 4
الی  6/5عصر مراجعه و ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
از حقوق خود دفاع نماید.
 /625م الف
دبیرخانه حوزه اول شورا فسا
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در بخش  12فارس واحد ثبتی
شهرســتان داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان به شرح ذیل
محرز گردید لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز 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 اداره ثبت داراب 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.
برابر رای شــماره  139460311010002206مورخ  94/6/15تصرفات مفروز
و مالکانه آقای محمدعلی ذاکری فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه
 30کد ملی  2491059517صادره از داراب در ششدانگ یکباب گاراژ به
مســاحت  1058مترمربع پالک  83فرعــی از  2261اصلی مفروز و مجزا
شــده از پالک  2261اصلــی واقع در قطعه  3بخــش  12فارس داراب
خریداری شــده از مالک اولیه محمود حســینیپور محرز گردید حقوق
ارتفاقی ندارد.
برابر رای شماره  139460311010002223مورخ  94/6/16تصرفات مفروز
و مالکانه آقای محمدرضا شکوه فرزند شامراد به شماره شناسنامه 13
کد ملی  2491283409صادره از داراب در ششــدانگ یک واحد تجاری
به مســاحت  33/10مترمربع پالک  2فرعی از  1879اصلی مفروز و مجزا
شــده از پالک  1879اصلــی واقع در قطعه  2بخــش  12فارس داراب
خریداری شده از مالک اولیه باواسطه از نوراله عوضزاده محرز گردید
حقوق ارتفاقی ندارد.
برابر رای شماره  139460311010002226مورخ  94/6/17تصرفات مفروز
و مالکانه محمدرضا شکوه فرزند شــامراد به شماره شناسنامه  13کد
ملی  2491283409صادره از داراب در ششــدانگ یک واحد تجاری به
مســاحت  30/20مترمربع پالک  3فرعــی از  1879اصلی مفروز و مجزا
شــده از پالک  1879اصلــی واقع در قطعه  2بخــش  12فارس داراب
خریداری شده از مالک اولیه باواسطه از نوراله عوضزاده محرز گردید
حقوق ارتفاقی ندارد.
برابر رای شماره  139460311010002227مورخ  94/6/17تصرفات مفروز
و مالکانه محمدرضا شکوه فرزند شــامراد به شماره شناسنامه  13کد
ملی  2491283409صادره از داراب در ششــدانگ یک واحد تجاری به
مســاحت  53/50مترمربع پالک  4فرعــی از  1879اصلی مفروز و مجزا
شــده از پالک  1879اصلــی واقع در قطعه  2بخــش  12فارس داراب
خریداری شده از مالک اولیه باواسطه از نوراله عوضزاده محرز گردید
حقوق ارتفاقی ندارد.
برابر رای شماره  139460311010002230مورخ  94/6/17تصرفات مفروز
و مالکانــه آقای علیاکبر شــکوه دریمی فرزند محمدرضا به شــماره
شناســنامه  2480237818کد ملی  2480237818صادره از داراب در
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  217/30مترمربع پالک  5فرعی از
 1879اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  1879اصلی واقع در قطعه 2
بخش  12فارس داراب خریداری شــده از مالک اولیه باواسطه از نوراله
عوضزاده محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد.
برابر رای شــماره  139460311010001906مورخ  94/5/25تصرفات مفروز
و مالکانه خانم فرخ کرمی جمسی فرزند احمد به شماره شناسنامه 494
کد ملی  2490177613صادره از داراب در ششــدانگ یکباب مغازه به
مساحت  10مترمربع پالک  62فرعی از  696اصلی مفروز و مجزا شده از
پالک  696اصلی واقع در قطعه  1بخش  12فارس داراب خریداری شده
از مالک اولیه محمد خواجوی محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/20 :
 /433م 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
برابر رأی شماره  139460311005000946هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی امین دلخوش فرزند عبدالحســین به شماره شناسنامه 691
صادره از نیریــز در یکباب خانه به مســاحت  262مترمربع پالک
فرعــی  14از  3479اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  12فرعی از
 3479اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی
محمدرضا علیزاده محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت 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 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16839م 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  139460311005000845هیأت 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
محمدتقی اصالح فرزند محمد به شماره شناسنامه  115صادره از نیریز
در یکباب خانه به مســاحت  264/28مترمربع پالک  46فرعی از 1854
اصلــی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعــی از  1854اصلی واقع در
نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی یوسف بخشی 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16838م 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  139460311005000930هیأت 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 رســول رازی فرزند محمد به شــماره شناسنامه 24448
صادره از استهبان در یکباب خانه به مساحت  95/83مترمربع پالک
 28فرعی از  4741اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4741اصلی
واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی ورثه محمد
خزاعی 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 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16834م 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  139460311005001100هیأت 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
علیرضا کشاورزیان فرزند حسین به شــماره شناسنامه  340صادره از
نیریز در یکباب خانه به مساحت  218/50مترمربع پالک  2فرعی از 3000
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3000اصلی واقع در نیریز بخش 22
فارس خریداری از مالکین رســمی زیور کریمپور و رضا فضیلت 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16833م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

