ثبتی و دادگستری
دوشنبه  25آبان 1394
آگهی تغییرات شرکت رهآورد کارآفرینی پارسان شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  1058و شناسه ملی 10980244838
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  94/4/20تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
محمد یزدانپناه به شماره ملی  2411658931و احسان مرادی علمدارلو
به شماره ملی  2411513097و مهدی محمدیپور ندوشن به شماره ملی
 2411031319برای مدت دوسال انتخاب شدند.
محمدحسن مسعودی به شماره ملی  2411047126به عنوان بازرس اصلی
و فرشید مرادی علمدارلو به شماره ملی  2411646641به عنوان بازرس
علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
تزارنامه و حســاب سود و زیاد شــرکت منتهی به سال  1393تصویب
گردید.
روزنامه عصر مردم جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب ترازنامــه و صورتهای مالی،
انتخاب مدیران ،انتخاب بازرس ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت
و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /20240م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری آباده
آگهی تغییرات شرکت رهآورد کارآفرینی پارسان شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  1058و شناسه ملی 10980244838
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  94/4/20تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
سمت اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
محمد یزدانپناه به ســمت رئیس هیات مدیــره ،مهدی محمدیپور
ندوشن به سمت نایب رئیس هیات مدیره،
احسان مرادی علمدارلو به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل
کلیه حسابهای جاری و پسانداز شرکت با امضای مهدی محمدیپور
ندوشــن نایب رئیس هیات مدیره و احســان مرادی علمدارلو عضو
هیات مدیره و مدیرعامل مجتمع ًا همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد
بود و کلیه اســناد و اوراق بهادار از قبیل ســفته ،بروات ،قراردادها و
عقود اســامی با امضاء احســان مرادی علمدارلو عضو هیات مدیره و
مدیرعامل و محمد یزدانپناه رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت
معتبر میباشــد و ســایر نامههای اداری و اوراق عادی با امضای منفرد
احسان مرادی علمدارلو همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیران ،تعیین دارندگان
حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای ســازمان ثبت قابل دسترس
میباشد.
 /20241م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری آباده
آگهی تغییرات شرکت رهآورد کارآفرینی پارسان شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  1058و شناسه ملی 10980244838
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  94/4/20تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
محل شــرکت از آدرس قبلی در آباده به آدرس جدید شــهر آباده
خیابان بلوار مبارزان خیابان فرصت شیرازی کوچه هشتم صندوق پستی
 73925394کدپســتی  7391787637تغییر یافت و ماده مربوطه به
شرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی)
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /20242م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری آباده
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  139460311001018262مورخ  94/7/9هیأت ســوم
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 یداله ســواری فرزند نوراله به شــماره
شناســنامه  14051صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 177/39مترمربع پالک  11304فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  434فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی علیاصغر نوروزی 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 اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/19234م 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  139460311001020386مــورخ  94/7/23هیأت اول
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 هدایت شکری ایگدر فرزند بیغم به شماره
شناسنامه  802صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200
مترمربع پالک  1950فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 2081اصلی واقع در بخش  4شــیراز حصه مشاعی 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 تســلیم اعتراض ،دادخواست 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 اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/19247م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی
بدینوســیله به فرزاد آریا فرزند ابراهیم مجهولالمکان ابالغ میگردد
کــه خانم ط -الف شــکایتی مبنی بر توهین و نشــر اکاذیب به دادگاه
ارائه که پس از تحقیقات اولیه و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواســت
به این دادگاه ارجاع که به شــماره  940780920991ک ش  101ثبت این
شــعبه گردیده و وقت رســیدگی مورخ  94/10/28ســاعت  10تعیین
گردیده اســت لذا به لحاظ مجهولالمکان بودن متهم مطابق ماده 115
قانون آیین دادرسی کیفری و دســتور دادگاه برای یک نوبت در یکی
از جراید کثیراالنتشــار آگهی تا متهم از تاریخ مزبور در جلسه رسیدگی
دادگاه حاضــر و از خود دفاع نماید در غیر این صورت دادگاه در غیاب
وی مبادرت به رسیدگی و اصدار رأی مینماید.
 /20283م الف
مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری دو ممسنی
عباس امیری
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آگهی ابالغ دادنامه
پرونده کالسه9409988866200606 :
تصمیم نهایی شماره9409978866200463 :
شعبه شورای حل اختالف دهستان مرکزی خفر
خواهان :فاطمه خشنود زرجانی فرزند امیرقلی با وکالت خیراله کرمی
فرزند شکراله به نشانی خیابان ســعدی پاساژ شیراز کلینیک سمت
راســت طبقه اول کدپســتی  7135847459و نرجس رضایی فرزند
شیروان به نشانی خفر روبروی دادگستری
خواندگان -1 :امید خشــنود زرجانی فرزند امیرقلی  -2ترگل خشنود
زرجانی فرزند امیرقلی  -3مصطفی خشــنود زرجانی فرزند امیرقلی
همگی به نشــانی بخش خفر باب انار خیابان صاحبالزمان  -4مریم
خشــنود زرجانی فرزند امیرقلی به نشانی بخش خفر باب انار خیابان
صاحبالزمان  -5امید خشنود زرجانی فرزند امیرقلی به نشانی بخش
خفر باب انار خیابان صاحبالزمان
خواسته :تحریر ترکه
گردشکار :به تاریخ  94/8/18در وقت فوقالعاده جلسه شعبه مرکزی
با حضور امضاءکننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  940607تحت
نظر قرار گرفته اســت با بررســی مالحظه میگردد از ناحیه وکیل
خواهان درخواستی به خواســته تحریر ترکه متوفی امیرقلی خشنود
زرجانی به شــورای حل اختالف مرکزی تقدیم که به این شعبه ارجاع
گردیده با توجه به مراتب فوق و بررسی محتویات پرونده به شرح
ذیل مبادرت به صدور قرار میگردد.
قرار تحریر ترکه
در خصوص دادخواســت فاطمه خشــنود زرجانی فرزند امیرقلی با
وکالت نرجس رضایی و خیراله کرمی به خواسته تقاضای تحریر ترکه
بدین شرح که متقاضی اعالم نموده مرحوم امیرقلی خشنود زرجانی
به شــماره شناســنامه  253در تاریخ  93/5/9به موجب گواهی در
اقامتگاه دائمی خود در منطقه خفر شهر باب انار فوت نموده و ورثه
تقاضای تحریر ترکه نموده با توجه به مراتب فوق و بررســی مجموع
محتویات پرونده و با احراز ذینفع بودن متقاضی و در اجرای مقررات
بند  3ماده  11قانون شــوراهای حل اختالف و مــواد  207و  208و 210
قانون امور حسبی قرار تحریر ترکه متوفی صادر و سید حسین حسینی
عضو شورا به عنوان مجری قرار تعیین میگردد مقرر است دفتر در
وقت اجرای قرار به گونهای که فاصله بین انتشــار آگهی و روز اجرای
قرار کمتر از یک ماه و بیشتر از ســه ماه نباشد تعیین و کلیه ورثه و
نمایندگان قانونی آنها و بستانکاران و مدیونین به متوفی و هر کس به
هر طریقی حقی بر ترکه دارد از طریق انتشار دعوت گردد.
 /20285م الف
قاضی شورای حل اختالف دهستان مرکزی خفر
ابوذر اسدی
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  139460311005000939هیأت 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 حیدر طالبیگی فرزند کاکاجان به شماره شناسنامه  70صادره
از نیریز در یک درب باغ قطعه باغ به مساحت  51025مترمربع پالک
 4470فرعــی از  4886اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  11فرعی
از  4886اصلی که میزان  13526متر از ســهام مشاعی خود متقاضی
و میزان  37500متر از سهام بیگلر یاراحمدی واقع در نیریز بخش 22
فارس 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 اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/319م 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  139460311005001091هیأت 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 گلبس کاظمی فرزند رضاقلی به شــماره شناسنامه 4746
صادره از فسا در یکباب خانه به مساحت  252/07مترمربع پالک 36
فرعی از  4776اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4776اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی فاطمه اکرامپور
محرز گردیده اســت .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 داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/19237م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
آگهی فروش مال منقول (نوبت اول)
به موجــب پرونــده اجرایی  940118الــف ج ح محکــوم علیه رضا
ارســنجانیزاده محکوم به پرداخت یکصد و پنجــاه و هفت میلیون
و ششــصد و ســی هزار ریال بابت اصل و خســارت تاخیر و تادیه و
حقالوکاله وکیل و مبلغ دویســت و پنجاه هزار ریال هزینه نشر آگهی
در حق محکوم له اتحادیه تعاون روستایی شهرستان پاسارگاد و مبلغ
ده میلیون ریال از بابت هزینه نیم عشــر گردیده است با عنایت به
اینکــه محکوم علیه در قبال بدهی خود تعداد ســه رأس گاو معرفی
نموده اســت لذا محکوم له تقاضای مزایده اموال متعلق به محکوم
علیه را نموده اســت علیهذا با توجه به ارزیابی توسط کارشناس سه
رأس گاو  -1گاو شماره  927به ارزش پنجاه میلیون و پانصد هزار ریال
 -2گاو شــماره  899به ارزش پنجاه و یک میلیون ریال  -3گاو شماره
 813به ارزش پنجاه و دو میلیون ریال که جمع ًا معادل یکصد و پنجاه و
سه میلیون و پانصد هزار ریال قیمتگذاری شده است لذا در اجرای
مقررات مــواد  114و  117و  118و  119و  138و  139قانون اجرای احکام
حقوقی اموال مذکور در روز یکشنبه مورخ  94/9/15از ساعت  9الی 10
صبح در محل دادگستری شهرستان ارسنجان پس از چاپ این آگهی
نوبت اول در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی (عصر مردم) از طریق
مزایده به فروش میرسد متقاضیان میتوانند ظرف مهلت پنج روز
قبل از وقت مزایده اموال فوق را در ارسنجان گاوداری محکوم له رضا
ارســنجانیزاده مالحظه نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع
و مال مذکور متعلق به شــخصی است که باالترین قیمت را پیشنهاد
داده اســت بهای پیشنهادی میبایست ظرف مدت ده روز پرداخت
گردد کــه در این صورت طبق ماده  129قانــون اجرای احکام مدنی
برنده مزایده میبایست ده درصد بهاء را فیالمجلس بعنوان سپرده
به صندوق دادگستری تودیع نماید در صورت عدم پرداخت به موقع
مابقی بها پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ضمن ًا محکوم له نیز میتواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید.
 /2614م الف
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ارسنجان
حسینپور

Nov 16، 2015

سال بیستم

شماره 5621
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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  139460311001385هیأت 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 مهدی عباســی فرزند محمود به شــماره شناسنامه 558
صادره از نیریز در یکباب خانه به مســاحت  284مترمربع پالک 8
فرعی از  4059اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4059اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی علیباز 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 داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض 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 اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/19239م 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  139460311005001587هیأت 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
منصور باغی نیریزی فرزند رضا به شــماره شناسنامه  329صادره از
نیریز در یکباب خانه به مســاحت  260/95مترمربع پالک  16فرعی از
 3009اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3009اصلی واقع در نیریز بخش
 22فارس خریداری از مالکین رسمی رضا باغی نیریزی و مهین خرمدل
بالمناصفه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع 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 اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/19238م 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  139460311005001717هیأت 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 شهباز بنان فرزند عبداله به شماره شناسنامه  12583صادره
از نیریــز در یکباب خانه به مســاحت  200مترمربع پالک  4فرعی از
 3830اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی از  3830اصلی واقع
در نیریــز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی وراث محمد
زردشــت 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 داشــته 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/19243م 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  139460311005001707هیأت 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
فاطمه خیری فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  230صادره از نیریز
در یکباب خانه به مساحت  300مترمربع پالک  405فرعی از  7334اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  405فرعی از  7334اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالکین رســمی داداهلل افتخاری و زهرا اربز
افغانی محرز گردیده اســت .لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص 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 اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/19241م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311010002367مــورخ  94/6/29هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه
و بالمعــارض متقاضی آقای غالمرضا جاهدیان فرزند ماشــاءاله به
شماره شناسنامه  179به شــماره ملی  2491108021صادره از داراب
در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  170مترمربع پالک  13فرعی
از  670اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  665الی  670اصلی قطعه
یک واقع در بخش  12فارس داراب خریداری از مالک اولیه باواسطه
از اکبر موحدنژاد محــرز 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 سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اداره تسلیم 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 اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/25 :
 /436م 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 شــماره  139460311001022031مــورخ  94/8/10هیأت 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 خیری سالمی فرزند لطفاله به
شماره شناسنامه  401صادره از همایجان در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  196/95مترمربع پالک  11373فرعی از  2139اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  443فرعــی از  2139اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رســمی غالمعلی ثاقبرای 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 مــدت 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20246م 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  1391114411005000847هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی قادر آبشــت فرزند عزیز به شماره شناسنامه
 427صادره از نیریز در یکباب خانه به مســاحت  230/59مترمربع
پالک  37فرعی از  4776اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4776
اصلی واقــع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی
فاطمه اکرامپور محرز گردیده اســت .لذا بــه منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 ،دادخواست 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 اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20243م 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  139460311005001374هیأت 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
احمد صادق فرزند علیاصغر به شماره شناسنامه  26صادره از مشکان
در یکباب خانه به مســاحت  147/52مترمربــع پالک  14فرعی از 4256
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4256اصلی واقع در نیریز بخش
 22فارس خریداری از مالک رسمی وراث میرزا مهدی بقا محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 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 تســلیم و پس از اخذ رســید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/19242م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010001174مــورخ  94/4/7هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
حمید کشاورز فرزند نعمتاله به شماره شناسنامه  376به شماره ملی
 2490109677صادره از داراب در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264
مترمربع پالک  43فرعی از  2122اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 2122
اصلی قطعه  2واقع در بخش  12فــارس داراب خریداری از مالک اولیه
باواسطه از شهباز مرشــدی 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 سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/25 :
 /443م 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  139460311001021978مــورخ  94/8/10هیأت 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 موسی روستا فرزند علی به شماره
شناســنامه  6صادره از فیروزآباد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 266مترمربع پالک  131فرعی از  2000اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 13فرعی از  2000اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی
وراث مرحوم باباخان بحتوئی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشــخاص 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 ،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 اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20245م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

