ثبتی و دادگستری
شنبه  9آبان 1394
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  139460311001018239مورخ  94/7/8هیأت 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 احمد صیاد فرزند امیر به شــماره
شناسنامه  77صادره از فیروزآباد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 200مترمربــع پالک  1951فرعی 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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/19249م 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  139460311001018920مورخ  94/7/13هیأت 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 ســید علی حســینی فرزند سید محمد به
شماره شناسنامه  1صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 199/58مترمربع پالک  5465فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رسمی خانم ماه جان ســگینی 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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/18493م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311034000064مورخ  94/7/8هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه دو تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی ســید عبدالحمید قائم محمدی فرزند سید
محمود به شــماره شناســنامه  15398صادره از ابرکوه به شماره ملی
 2538993024در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 231/61
مترمربع به پالک  6891اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  6891اصلی
واقع در بخش یک شیراز خریداری از مالک رسمی سهم مشاعی خودش
محرز گردیده اســت .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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/18496م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان
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  139460311001018858مورخ  94/7/12هیأت 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 خدیجه رضائی فرزند کاکا به شماره
شناسنامه  15722صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 170/37مترمربع پالک  53710فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  509فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی زریندخت پاکباز ورثه کهندل پاکباز 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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/18492م 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  139460311001011766مــورخ  94/5/28هیأت 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 رســول رفیعی کراچی فرزند زینل به شماره
شناسنامه  253صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 197مترمربع پالک  7070فرعی از  1793اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  26فرعی از  1793اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رســمی خانم تاج ماه فخرزاد 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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/18491م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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آگهی حصر وراثت
محمد نجابتنژاد فرزند جعفر دارای شناسنامه شماره  2519متولد
 1325/4/1به شرح دادخواست به کالســه  9409988836800080از
این شورای حل اختالف درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان مهدی نجابتنژاد فرزند محمد به شماره
شناســنامه  194در تاریخ  93/9/27در اقامتگاه دائمی خود در بیرم
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1محمد نجابتنژاد فرزند جعفر به شماره شناسنامه  2519صادره
از حوزه شهری الرستان پدر متوفی
 -2کلثوم غالمی فرزند فتحاله به شماره شناسنامه  30صادره از حوزه
الرستان مادر متوفی
 -3ســمیه صداقت فرزند عیسی به شماره شناسنامه  139صادره از
حوزه  5الرستان همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /19177م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه شهری بیرم
علی زائری بیرمی
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  139460311001016231مــورخ  94/6/17هیأت اول
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 بهروز اشــراقپور فرزند زلفعلی
به شماره شناسنامه  658صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  79/99مترمربع پالک  53711فرعی از  1652اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  505فرعی از  1652اصلــی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی شعبان نجفپور 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 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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/19250م 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  139460311005000948هیأت 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 ابوالقاســم دهقانی فرزند عوض به شــماره شناسنامه 254
صادره از نیریز در موازی  5000سهم مشاع از  108536سهم ششدانگ
به مســاحت  108536مترمربع پالک  4فرعــی از  327اصلی واقع در
نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی جهانگیر حسین قلی
خانی 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 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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/18495م 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  139460311001016718مورخ  94/6/22هیأت 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 بالمعــارض متقاضی حیدرعلــی جاویدیان فرزند
محمود به شــماره شناسنامه  843صادره از شــیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  250/80مترمربع پالک  5480فرعی از 1659
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  218فرعی از  1659اصلی واقع در
بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی جلیل اسدی 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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/18490م 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  1394603110032869مورخ  94/11/26هیأت 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 بالمعــارض متقاضی لطافت کرونی فرزند عوض به
شماره شناســنامه  227صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  141/15مترمربع پالک  52757فرعی از  1652اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  505فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالکین رســمی علی جان و محمد هر دو آقایی و شعبان
نجفپور 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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/18489م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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سال بیستم

شماره 5607

آگهی ابالغ وقت حضور در دفترخانه
صمد اســامی چون جنابعالی بــه موجب دادنامه شــماره  113مورخ
 94/4/29صادره از شعبه  18شورای حل اختالف محکوم به انتقال یکباب
آپارتمان از پالک ثبتی  764/29واقع در بخش  4شیراز گردیده اید لذا از
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت  10روز نسبت به اجرای حکم در دفتر
اســناد رسمی شماره  244شــیراز واقع در میدان اطلسی بلوار هجرت
نبش کوچه یک مراجعــه نمایید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت
طبق مقررات اقدام خواهد شد.
/19174م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  244شیراز
ابراهیم جعفری
آگهی ابالغ دادنامه
کالسه پرونده/94/310 :ح /ش دوم کوار
شماره دادنامه94/265 :
تاریخ رسیدگی94/3/10 :
مرجع رسیدگی :جمشید کشکولی قاضی شورای حل اختالف حوزه قضایی
کوار
خواهانها -1 :حســین رفیعی فرزند محمد به نشــانی کوار خیابان غدیر
چهارراه چهارم ســمت راست پالک  3و  -2علی رفیعی فرزند محمد به
نشانی کوار خیابان اطلس بعد از چهارراه دوم سمت چپ
خواندگان -1 :اسداله صالحی فرزند هاشم به نشانی کوار خیابان بوستان
 -2عنایتاله جوکار فرزند عنایتاله مجهولالمکان  -3نزاکت کشاورز
به نشــانی کوار کوچه جنب بهداشت ســمت چپ  -4حسین رفیعی به
نشانی خیابان غدیر چهارراه چهارم سمت راست پالک 3
خواسته :اصالح دادنامه شماره  93/294صادره از شعبه دوم شورای حل
اختالف شهرستان کوار
گردشکار :به تاریخ  94/3/10در وقت فوقالعاده شعبه دوم شورای حل
اختالف حوزه قضایی کوار با حضور قاضی شورا تشکیل و پرونده کالسه
/93/310ح /ش دوم کوار از دفتر شورا واصل و تحت نظر است مالحظه
میگردد در رأی شماره  93/294صادره از شعبه دوم اشتباه ًا عبدالکریم
جوکار به جای عنایتاله جوکار نوشته شده است قید گردیده است لذا
شورا ذی ً
ال رأی اصالحی صادر مینماید.
رأی اصالحی قاضی شورا
در خصوص دادخواســت  -1حسین رفیعی فرزند محمد به نشانی کوار
خیابان غدیر چهارراه چهارم ســمت راســت پالک  3و  -2علی رفیعی
فرزند محمد به نشــانی کوار خیابان اطلس بعد از چهارراه دوم سمت
چپ در پرونده کالســه /92/240ح/ش دوم کوار عبدالکریم جوکار به
جای عنایتاله جوکار سهوا ً نوشته شده اســت لذا شورا بنا به تقاضای
خواهان و مســتندا ً به ماده  309قانون آیین دادرسی مدنی عبدالکریم
جوکار در دادنامه یاد شــده بــه عنایتاله جــوکار تصحیح و اصالح
مینماید .رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل
واخواهی در این شعبه از شــورا و پس از انقضاء مهلت یاد شده ظرف
مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی کوار
میباشد .بدیهی است تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی
تصحیحی ممنوع میباشد.
 /18505م الف
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف کوار
جمشید کشکولی
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  139460311001013790مورخ  94/6/8هیأت ســوم
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی محمدرضا اســامی فرزند
محمدعلی به شــماره شناســنامه  14صادره از سیرجان در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  149/97مترمربع پــاک  1298فرعی از 2144
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی ورثه غالمعلی برزگر محرز گردیده است.
لذا به منظور اطــاع 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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/18494م 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  139460311001020725مــورخ  94/7/28هیأت اول
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 عبدالرسول برزو فرزند محمد به
شماره شناســنامه  966صادره از آبادان در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  213/61مترمربع پالک  7230فرعی از  2083اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  17فرعی از  2083اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رســمی ایرج قهرمانی 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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/18488م 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
برابــر رأی شــماره  139460311001010719مــورخ  94/5/11هیأت اول
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 مریم پورحســن فرزند موسی به
شماره شناسنامه  373صادره از خرمشهر در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  181/48مترمربع پالک  53709فرعی از  1652اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  528فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی قنبر یوســفی 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
داشــته 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 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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/18487م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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آگهی حصر وراثت
محمدجواد اندایشگر دارای شناسنامه شماره  238متولد داراب به شرح
دادخواســت به کالسه  5/94/498از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمحســین اندایشگر
به شناســنامه  6553در تاریخ  94/7/21در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2رســول اندایشگر به شماره شناســنامه  8080صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -3امالبنین اندایشــگر به شماره شناســنامه  144صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -4منیژه اندایشــگر به شماره شناســنامه  646صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -5لیال اندایشــگر به شماره شناســنامه  2480279448صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -6زینب اندایشگر به شــماره شناسنامه  24800657311صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -7خدیجه اندایشــگر به شماره شناســنامه  97صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -8مریم اندایشــگر به شماره شناســنامه  4283صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -9صغری رنجبر به شماره شناســنامه  606صادره از حوزه داراب عیال
دائمی متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم بــرای یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی
اعتراض دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف مدت یک ماه
از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء
مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /440م الف
رئیس شورای پنجم حل اختالف داراب
بهرام ابراری
آگهی ابالغ دادنامه
پرونده کالسه9309987529300913 :
تصمیم نهایی9409977529300875 :
شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) بخش خفر
خواهان :ابراهیم تنگستانی فرزند عباس به نشانی زندان مرکزی اصفهان
خواندگان -1 :اولیای دم عظیم گلمحمدی فرزند رازمحمد مجهولالمکان
 -2نماینده دادســتان حوزه قضایی بخش خفر به نشــانی خفر دادگاه
عمومی بخش خفر
خواســتهها -1 :اعســار از پرداخت هزینه دادرسی  -2اعسار از پرداخت
محکوم به
گردشکار :پرونده کالســه فوق تحت نظر اســت دادگاه پس از انجام
تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به
شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه
در خصوص دعوای ابراهیم تنگســتانی فرزند عباس به طرفیت اولیاء دم
مرحوم عظیم گلمحمدی فرزند رازمحمد به خواســته صدور رأی مبنی
بر اعســار مطلق از پرداخت محکوم به دادنامه شــماره  419/86ک به
کالسه پرونده  803/79ک صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش خفر
شهرستان جهرم و اعســار از هزینه دادرسی دادگاه با بررسی محتویات
پرونده و مالحظه حبس طوالنی مدت خواهان ،عدم تمکن به امرار معاش
وی به لحاظ حبس مذکور ،استشــهادیه ضم دادخواست و شهادت شهود
تعرفه شده از ســوی ایشان ادعای وی را وارد محرز تشخیص و با استناد
به مواد  505 ،504 ،198و  506قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 22 ،21 ،20
و  23قانون اعسار مصوب ســال  1313و مواد  1257و  1258قانون مدنی
حکم مبنی بر اعســار خواهان از پرداخت محکوم به دادنامه فوقالذکر و
هزینه دادرســی و در خصوص دادخواهی خواهان فوقاالشعار به خواسته
مشــروحه در فوق به طرفیت رئیس حوزه قضایی بخش خفر شهرستان
جهرم نظر به متوجه نبودن ادعا به ایشان مستند به بند  4ماده  84قانون
آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم مینماید .رأی صادره
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی از سوی محکوم
علیهم در این مرجع و پس از آن ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی
در محاکم تجدیدنظر استان فارس میباشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بخش خفر
ساسان هوشمندی
آگهی ابالغ دادنامه
در خصوص دادخواســت ابراهیم تنگستانی به شرح فوق با توجه به اینکه
خواهان آدرس خواندگان به شــرح دادنامه فوق را مجهولالمکان اعالم
نموده که پس از انشــاء رأی منجر به صدور رأی 9409977529300875
شده اســت لذا طبق تبصره ماده  302قانون آیین دادرسی مدنی برای
یک بار در این روزنامه چــاپ و به خواندگان فوقالذکر به عنوان محکوم
علیه ابالغ میگردد تاریخ انتشار آگهی ،تاریخ ابالغ رأی محسوب میشود.
 /18504م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش خفر
کرمی
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  139460311001018325مورخ  94/7/9هیأت ســوم
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی رحمان علی یاری فرزند غالمحسین به شماره
شناسنامه  1178صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 107/68مترمربع پالک  5419فرعی از  2082اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  2082اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی قلی
زارع محرز گردیده است .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 داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار
اولیــن 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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/18485م 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
برابــر رأی شــماره  139460311001016725مــورخ  94/6/22هیأت دوم
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی منصور پیرایه فرزند حسن به شماره شناسنامه
 406صادره از الرســتان در ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت
 251/23مترمربــع پــاک  7159فرعی از  2083اصلــی مفروز و مجزی
شــده از پالک  17فرعی از  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی اماناله مرادی 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 ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/18486م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

