روزنه
چهارشنبه  20آبان 1394

الهیجان مهمترین مرکز کشــت و تولید چای
ایران به شــمار میرود و کلمه چــای در ایران با
نام این شــهر همراه است .قدمت استفاده از چای
و کشــت و تولید آن در جهان حدود  ۵۰۰۰سال
میباشــد ،اما ایرانیان چای را نخســت به عنوان
یک ماده دارویی میشناختند و تا حدود قرن۱۱و۱۲
(صفوی تا قاجار) نام آن را در کتابهای پزشــکی
و داروشناسی فهرست کرده بودند.
البته هنوز هم چای به عنوان یک ماده داروئی
مورد اســتفاده قرار می گیرد .انتقال چای ابتدا از
جاده ابریشــم توســط چینی ها انجام می شد و
به تدریج کشــت و تولید آن در هندوستان رونق
یافت و از راههای بازرگانی جنوب به ایران نیز وارد
می شد .برای اینکه کشت و مصرف چای در همه
طبقات عمومی شود سختی ها و محدودیت های
زیادی کشیده شد تا ســرانجام حاج محمد قوانلو
ملقب به کاشف السلطنه به تشویق مظفرالدین شاه
قاجار ،گام بلندی در این راستا برداشت.
آقــا محمدخــان قاجــار قوانلــو ،ملقــب به
كاشف السلطنه و مشهور به چايكار؛ فرزند اسداهلل
ميــرزا در  1282ق ( ۱۲۴۴هجری شمســی) در
شهرســتان تربت حيدريه متولد شــد .نسبش به
عباس ميرزا نايب الســلطنه مي رســد .او پس از
پايان تحصيالت مقدماتي به استخدام وزارت امور
خارجه درآمد .دو سال منشــي ميرزانصراهلل خان
مشــيرالدوله وزير خارجه وقت بود .در  1298ق با
سمت دبير دومي به سفارت ايران در فرانسه اعزام
شد و در رشــته حقوق دانشگاه سوربن فرانسه به
تحصیل پرداخت.
در ســال پنجم اقامت خود در پاريس ،به رتبه
نايب اولي سفارت ارتقاء يافت .در همين اوان وارد
لژ فراماسونري شــد .در سفر سوم ناصرالدين شاه
بــه اروپــا در  1306ق بــه عنــوان مترجم دكتر
فووريه ،طبيب مخصوص شــاه برگزيده شد و پس
از هشت ســال به ايران بازگشت .كاشف السلطنه

در 1311ق از ســوي حاكم خراسان (مؤيدالدوله)
نايب االياله تربت حيدريه گرديد .در همين دوران با
مخالفان استبداد همصدا شد و به نشر افكار جديد
و شبنامه نويســي پرداخت و چون ناصرالدين شاه
فرمان دســتگيري او را صادر كــرد ،ابتدا به ملك
خود در نيشــابور و سپس به روســيه و از آنجا به
عثماني گريخت .او پس از قتل ناصرالدين شاه به
ايران بازگشت و به ســمت کنسول ايران در هند
انتخاب شد .او هنگام اقامت در هند با صنعت چاي
و كشت آن ،در آن كشور آشنا شد و آن را فراگرفت
و هنگامي كه به ايران بازگشت مقدار زيادي تخم
چاي و قلم گياه آن را با خود آورد و كشت چاي را
در منطقه گيالن آغاز كرد و رونق داد.
او که قبال موقعیــت و حاصلخیزی زمینهای
گیالن را بررسی نموده بود و الهیجان و همچنین
تنکابن را مناسب کشــت این محصول دیده بود،
بذرها و نهال های چای را به این دو شــهر منتقل
نمود و به این ترتیب نخســتین باغهای چای در
ســال  ۱۲۷۹شمســی در شمال کشــور احداث
گردید .امروزه کشت چای از تنکابن تا رضوانشهر
تالش گسترش یافته اســت .چند سال بعد اولین
کارخانه چای کشور به پیشــنهاد کاشف السلطنه
در مجلس تصویب شد .او کتابی به عنوان «رساله
دســتورالعمل زراعــت چای» به چاپ رســاند و
به صورت عملی مراحل کشت و تولید چای ،نحوه
چیدن برگ چــای ،انتخاب و درجه بندی چای ،و
همچنین روش مالش و خشــک کردن و چشیدن
چای را به کارگران آموخت.
کاشــف السلطنه در  1322ق به عنوان كاردار
دولت ايران به سفارت ايران در پاريس اعزام شد.
پس از بازگشــت به كشور از سوي نخستين دوره
مجلس شوراي ملي مأمور تأسيس بلديه به سبك
جديد براي تهران شــد .از جمله فعاليتهاي او در
شهرداري ،نامگذاري خيابانها و كوچه هاي تهران،
شماره گذاري منازل ،روشنايي خيابانها با چراغ برق
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شماره 5617

پدر چای ایران که بود؟

و برخي كارهاي ديگر بود .وي پس از يك ســال
و اندي از اين شــغل استعفا داد و به وزارت خارجه
بازگشت.
چند سالي در سفر بود تا اينكه پس از بازگشت در
كابينه دوم سپهساالر به سمت معاون رئيس الوزراء
منصوب شــده بــا روي كار آمــدن رضاخان به
رياست سازمان چاي كشــور رسيد .از اين به بعد

جنــازه او بنا بــه وصيتش در تپــه هاي چاي
الهيجان دفن شــد كــه اكنــون آرامگاهش به
موزه چاي تبديل شــده اســت .بنای موزه تاریخ
چای اســکلتی از بتون و ســنگ تیشه است که
در زیربنایی به مســاحت  ۵۱۲متر مربع در انتهای
خیابان کاشف شرقی الهیجان و در دوطبقه واقع
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شــده و در کنار برج ،آرامگاه كاشــف السلطنه بنا
شــده اســت .این مقبره در حال حاضــر یکی از
دیدنی های شهر الهیجان است که در کنار موزه
تاریخ چای قرار دارد .این موزه در ســال  ۱۳۷۵به
همت سازمان میراث فرهنگی با شماره  ۱۷۶۹به
ثبت رسیده است.

كاشف الســلطنه يكســره به كار چاي و چايكاري
پرداخــت .او مقاديــري بذر چاي ،ماشــين آالت
كشاورزي و تعدادي كارشناس متخصص از چين
وارد كرد و تحولي در صنعت چاي كشــور ايجاد
نمود .در  1307ش هنگام بازگشــت از هندوستان
كه براي خريد بذر و ماشــين آالت چاي به آنجا
رفته بود ،در راه تهران در اثر تصادف درگذشت.

ثبتی و دادگستری
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به رحمن فرمانی فرزند ابراهیم که به موجب دادنامه شــماره  256در پرونده کالسه  70/94/48/4به خواسته مطالبه وجه یک فقره
چک به میزان  50000000ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه در حق خواهان تعاونی اعتبار ثامناالئمه 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 مجتمع
قصردشت تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/19783م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه 70
زماناله فضلی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
جهانگیر کریمپور با تسلیم سه برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی
شماره  271شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد
سند مالکیت مربوط به پالک  8/33666واقع در بخش  3شیراز که ذیل
ثبت  144988صفحه  578دفتر  814به نام جهانگیر کریمپور ثبت و سند
مالکیت شماره  207603صادر شده و به موجب سند شماره  6459مورخ
 92/9/14دفترخانه  271شــیراز نزد بانک مسکن در رهن است به علت
سهلانگاری مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی
نموده مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه
معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/20215م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
جهانگیر کریمپور با تسلیم سه برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی
شماره  271شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد
ســند مالکیت مربوط به پالک  8/33667واقع در بخش  3شــیراز که
ذیل ثبــت  144989صفحه  581دفتر  814به نام جهانگیر کریمپور ثبت و
سند مالکیت شماره  207602صادر شده و به موجب سند شماره 6459
مورخ  92/9/14دفترخانه  271شیراز نزد بانک مسکن در رهن است به
علت ســهلانگاری مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند
المثنی نموده مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی
میشــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا
مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار
آگهی به ثبت محــل مراجعه 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.
/20217م 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 شماره  13946031101800092مورخ  94/6/5هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده طشــک تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی دیدار امیری فرزند مراد به شــماره شناسنامه 36
کدملی  2559786826صــادره از نیریز در یک قطعه زمین مزروعی
به میزان یک ،هشــتم سهم مشاع از  72ســهم سهام ششدانگ هر یک
از پالکهــای  4تا  10فرعی از  7300اصلی و  7300باقیمانده به مســاحت
 72760مترمربع واقع در بخش  22فارس حوزه ثبتی ملک آباده طشک
خریداری از مالک رســمی سید حسین ابطحی فرزند سید محمد 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 اول94/8/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/5 :
/20210م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آباده طشک
سید محیالدین صادقی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه عبدالمحمد میهندوســت فرزند محمد به اتهام ایراد
ضرب و جرح و فحاشــی و تهدید در پرونده کالسه  940971شعبه 1
دادیاری از طرف این دادسرا تحت تعقیب هست و ابالغ احضاریه به
واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله
در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه 1
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع
از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این
آگهی به موجب ماده  174فوق تصمیم قانونی اتخاذ میگردد.
/19786م الف
دادیار شعبه  1دادسرای عمومی و انقالب شیراز
سید محمد رضایی
آگهی ابالغ (حکم) دادنامه شماره  9409977220401148مورخ
 94/8/11به متهم حسین اشراقی فرزند علی مجهولالمکان
نظر به اینکه مهدی امیری فرزند داریوش شکایتی علیه شما (حسین
اشــراقی فرزند علی) دایر بر خیانت در امانت یک دستگاه خودروی
نیسان به شــماره  444ص  25ایران  73به دادســرا ارائه که پس از
رســیدگی مقدماتی منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواســت
گردیده و سپس پس از ارجاع به شــعبه  102دادگاه عمومی (جزایی)
دادگســتری شهرستان ممسنی واقع در ممســنی به کالسه 940654
ک ثبت گردیــده و پرونده منجر به صدور دادنامه غیابی شــماره
 9409977220401148مــورخ  94/8/11گردیده که دال بر محکومیت
شما به تحمل سه ســال حبس تعزیری صادر شده است لذا به علت
مجهولالمکان بودن متهم و درخواست شــاکی و به تجویز ماده 115
قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
میشــود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود چنانچه اعتراضی دارد ارائه ،از خود دفاع نماید
در غیر این صورت دادگاه مبادرت به اجرای حکم غیابی مینماید.
 /19785م الف
مدیر دفتر شعبه  102دادگاه عمومی (جزایی) ممسنی
داریوش رزمجویی
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  139460311018000141مــورخ  94/8/3هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده طشک
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فلکناز زارعی به شماره شناسنامه
 2کدملی  2559797259صادره از حوزه یک نیریز در ششــدانگ
یک قطعه باغ به مســاحت  69500مترمربع پالک شماره  1420فرعی
از  7300اصلی مفروز و مجزی شــده از  4فرعی از اصلی مذکور واقع
در فارس بخش  22حوزه ثبت ملک آباده طشــک خریداری از مالک
رسمی حسب سند رسمی شماره  37806مورخ  1372/8/2دفترخانه
 11نیریز موازی  450ســهم مشاع از  30150سهم  109140سهم سی و یک
و یک ،چهارم مفروز از کل اراضی دهمورد از جمله  251460سهم سهام
 72سهم سهام ششدانگ مزرعه و چشمه سارات دهمورد پالک  4تا
 10فرعی از  7300اصلی و  7300باقیمانده به متقاضی انتقال قطعی یافته.
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 اول94/8/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/5 :
/20209م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آباده طشک
سید محیالدین صادقی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
جهانگیر کریمپور با تســلیم سه برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره  271شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد
ســند مالکیت مربوط به پالک  8/33665واقع در بخش  3شیراز که ذیل ثبت  144987صفحه  575دفتر  814به نام جهانگیر کریمپور ثبت و سند
مالکیت شــماره  207604صادر شده و به موجب سند شــماره  6459مورخ  92/9/14دفترخانه  271شیراز نزد بانک مسکن در رهن است به علت
ســهلانگاری مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود
که هر کس نســبت 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 اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/20216م 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  139460311018000145مــورخ  94/8/4هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده طشک
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی ایراندخــت واصل فرزند آقا
علیخان به شماره شناسنامه  8830کدملی  2558988328صادره از
حوزه یک نیریز موازی یک و دوازده ،صدم ســهم مشاع از  84سهم
سهام ششدانگ مزرعه ده زیر تحت پالک ثبتی  7314واقع در بخش
 22فارس حوزه ثبتی ملک آباده طشــک خریداری از مالک رســمی
علیاکبر واصل فرزند آقا علیخان 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 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 اول94/8/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/5 :
/20207م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آباده طشک
سید محیالدین صادقی
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  13946031101800077مورخ  94/5/28هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده طشک
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حســین سلطانی فرزند خیراله
به شماره شناســنامه  28کدملی  2559119684صادره از نیریز در
ششدانگ یک قطعه باغ به مســاحت  92015/3056مترمربع تحت
پــاک ثبتی  7351/68مفــروز و مجزی شــده از  5فرعی از اصلی
مذکور واقع در بخش  22فارس حوزه ثبتی آباده طشــک خریداری
از مالک رسمی علیاکبر بیگی فرزند عیسی به شماره شناسنامه  8به
میزان  234/62ســهم از  250سهم مشاع از جمله  10190سهم مشاع از
 72سهم ســهام ششدانگ کل اراضی مزروعی چاه مهکی تحت پالک
 7351محرز 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 اول94/8/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/5 :
/20208م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آباده طشک
سید محیالدین صادقی

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  139460311001022030مورخ  94/8/10هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی عالمناز صفری فرزند حســن به شماره شناسنامه 14
صادره از سپیدان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  230/81مترمربع
پالک  11357فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  19فرعی
از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی جمال
امامی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطــاع 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 اول94/8/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/5 :
/20221م 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  139460311018000143مورخ  94/8/4هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده طشــک تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آزاد امیری فرزند اســمعیل به شماره شناسنامه 17
کدملی  2559776294صادره از نیریز در ششــدانگ یک قطعه باغ و
زمین مزروعی به مســاحت  220000مترمربع تحت پالک ثبتی 7300/1419
مفروز و مجزی شده از  4فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش  22فارس
حوزه ثبتی ملک آباده طشــک خریداری از مالک رســمی حسب سند
رسمی شماره  40543مورخ  1365/3/14دفترخانه  23نیریز موازی 1320
سهم مشاع از  30150ســهم  109140سهم سی و یک و یک ،چهارم مفروز از
کل اراضی دهمورد از جمله  251460سهم سهام  72سهم سهام ششدانگ
مزرعه و چشــمه ســارات دهمورد پالک  4تا  10فرعی از  7300اصلی و
 7300باقیمانــده به متقاضی انتقال قطعی یافتــه و انتقال ملک از مالک
رســمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نســبت به مورد تقاضا
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 اول94/8/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/5 :
/19719م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آباده طشک
سید محیالدین صادقی

