ثبتی و دادگستری
سهشنبه  15دی 1394
آگهی احضار
بدینوسیله به جواد قاســمی اهل فسا که فع ً
ال مجهول المکان است ابالغ
می گردد که حسب شکایت محمدمهدی هاشمی متهم هستید به ایراد
جرح عمدی با چاقو ،تهدید بدینوسیله جهت رسیدگی به پرونده ظرف
یک ماه از تاریخ ابالغ مهلت دارید در شــعبه اول دادیاری حاضر گردید
و از اتهام منتســبه دفاع نمایید در غیر این صورت تصمیم قانونی اتخاذ
خواهد شد.
 /24709م الف
دادیار شعبه اول دادسرای فسا
خلیلی
آگهی احضار
بدینوســیله به اصغر طالبی اهل فســا که فع ً
ال مجهول المکان اســت
ابالغ می گردد که حســب گزارش مأمورین متهم هســتید به سرقت
موتورسیکلت بدینوسیله جهت رســیدگی به پرونده ظرف یک ماه از
تاریخ ابالغ مهلت دارید تا در شعبه اول دادیاری حاضر گردید و از اتهام
منتسبه دفاع نمایید در غیر این صورت تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
 /24708م الف
دادیار شعبه اول دادسرای فسا
خلیلی
آگهی مزایده نوبت دوم
به موجب پرونده شــماره  940101این واحد اجرای احکام حقوقی فاطمه
دفاعی مطلق فرزند محمدزکی تقاضای مزایده ســهم االرث  -1سیده
زهرا  -2ســید عبدالوهاب  -3سید کمال  -4ســید اسماعیل  -5سید
بهجت  -6سید محمد  -7سیده فاطمه  -8سید یوسف همگی حسینی
اردکانی فرزندان ســید رسول نسبت به ســه قطعه ملک از ماترک
مرحوم سید رســول حســینی را طبق نظر کارشناسی نموده است که
عبارتند از  -1یکباب مغازه واقع در اردکان در سه راه سپانلو نبش کوچه
اداره پســت به مســاحت  52مترمربع که  46متر آن در مسیر معبر و
خیابان قرار دارد و فاقد ســند ثبتی و دارای سند عادی قباله می باشد
به مبلغ  2200000000ریال  -2یکباب مغازه عطاری واقع در اردکان سه راه
سپانلو روبروی کوچه اداره پست به مساحت  24مترمربع که به مساحت
 6/40مترمربع عقب نشــینی دارد و فاقد سند ثبتی و دارای سند عادی
قباله است به قیمت  1400000000ریال  -3یک قطعه زمین به مساحت 252
مترمربع واقع در اردکان و فاقد ســند رسمی و دارای سند عادی است
به قیمت  655200000ریال (قیمت گذاری با توجه به ارزیابی کارشــناس
رسمی دادگستری می باشد) و بدون حقوق اشخاص ثالث در آن فاقد
اجاره .لذا مزایده رأس ساعت  9صبح مورخ  94/10/26برگزار می گردد
برنده مزایده کســی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد و می
بایست قیمت پیشنهادی را نقدا ً به صندوق سپرده دادگستری واریز و
قبض آن را به این اجرای احکام تحویل نماید متقاضیان می توانند مدت 5
روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه و وفق نظریه کارشناسی مال
موصوف را مالحظه نمایند.
 /24713م الف
مدیر اجرای احکام حقوقی سپیدان
صلح دوست
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  139460311027000848مــورخ  94/9/2هیأت 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 ایمان نــوروزی تزنگی فرزند عبدالرحیم به
شماره شناســنامه  1572صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  330/27مترمربع به پالک  6782فرعی از  39اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1117فرعی از  39اصلی واقع در قطعه یک بخش 9
فارس حوزه ثبت ملک سروســتان خریداری شــده با قولنامه عادی از
مالک رســمی سلمان قیاســی زاده محرز گردیده است لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود و 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 تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/10/30 :
 /111م 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 شــماره  139460311001030630مورخ  94/9/17هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی اکبر کــوه گرد فرزند علی باز به
شماره شناسنامه  167صادره از شیراز در ششدانگ یکباب سوله تجاری
به مســاحت  1697/70مترمربع پالک  906فرعی از  2145اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالکین رسمی اکبر و حســن و ایرج و منوچهر و غالمحسین
و اقدس الملوک و اشــرف الملوک همگی پایدار 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 اول94/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/30 :
/24724م 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 آرای شماره  139460311001033357و  139460311001033349مورخ
 94/10/3هیأت اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان سید محمدحسین
چاوشی فرزند ســید محمدتقی و کرمعلی هوشیار فرزند غالمعلی هر
کدام موازی ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 201/57مترمربع پالک  2010فرعی از  2081اصلی جدا شده از پالک 2081
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی محمداسماعیل
هوشمند سروستانی 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 اول94/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/30 :
/24658م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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آگهی احضار متهم
نظر به اینکه مجید خراســانی به اتهام کالهبرداری و تحصیل مال از
طریق نامشــروع در پرونده کالســه  941277از طرف این دادسرا
تحت تعقیب هســت و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل
اقامت ایشــان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  115قانون
آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب
به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه  11بازپرسی دادسرای
عمومی و انقالب شــیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی
حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب
ماده  174آیین دادرســی در امور کیفری قانون مذکور تصمیم غیابی
اتخاذ میگردد.
/24711م الف
بازپرس شعبه  11دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
عزیز زارعی
آگهی فقدان سند مالکیت
کرامت اله پیشگر با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه 270
شیراز تنظیم شده مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت به
شماره چاپی  992157مربوط به سه دانگ مشاع از ششدانگ هر یک
از دو باب دکان به پالک  4999و  4998واقع در بخش یک شــیراز که
ذیل ثبت  3380در صفحه  582دفتــر  63امالک به نام ناصر تجلی
ثبت و ســند مالکیت صادر و ســپس مع الواســطه به موجب سند
 263012مورخ  82/10/4دفتر  39شــیراز به کرامت اله پیشگر منتقل
شــده و به علت جابجایی مفقود گردیده 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 ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت ،المثنی سند مالکیت را
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/24660م 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311027000790مــورخ  94/8/10هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فریدون ســلطانی سروســتانی
فرزند عبدالحســین به شماره شناســنامه  4صادره از سروستان در
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  131/38مترمربع به پالک 6461
فرعــی از  39اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  101فرعی از 39
اصلی واقع در قطعه یک بخش  9فارس حوزه ثبت ملک سروســتان
دارای ســند مالکیت مشاعی به نام شــخص متقاضی محرز گردیده
اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود و در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهــی 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 است درصورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/10/30 :
 /113م 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 شــماره  139460311001031480مــورخ  94/9/23هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی گل بــس فریدونی فرزند
محمدقلی به شماره شناسنامه  9761صادره از ممسنی در ششدانگ
یکباب ساختمان تجاری مســکونی به مساحت  117/91مترمربع پالک
 5499فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4فرعی از
 2143اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی علی
قریبی 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 اول94/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/30 :
/24664م 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311027000855مــورخ  94/9/3هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی امین فریدونی سروستانی فرزند
عبدالمجید به شماره شناسنامه  54صادره از سروستان در ششدانگ
یک درب باغ پسته به مســاحت  338600/96مترمربع به پالک 352
فرعــی از  32اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  32اصلی واقع در
قطعه یک بخش  9فارس حوزه ثبت ملک سروستان خریداری شده با
قولنامه عادی (مستقیم ًا و با واسطه) از مالکین رسمی ابراهیمی خرمی
دهنوی خان محمد جعفری دهنوی ،نورعلی توکلی دهنوی ،عباســعلی
قدمی دهنوی ،اردشــیر خانی دهنوی ،علی میرزا خوشنود (علی میرزا
کابلی دهنوی) ،کهزاد توکل دهنوی ،رجب علی رجبی ،فتحعلی شکوهی
دهنوی ،عبدالحسین هوشمند ،اســداهلل هوشمند دهنوی ،نعمت اهلل
هوشــمند دهنوی ،اله قلی کابلی دهنوی ،جانعلی خانی دهنوی ،قنبر
هوشمند ،چراغعلی قدمی ،خداداد آقایی دهنوی ،شیرزاد آقایی ،علی
آقا هوشمند دهنویی ،کرم جعفری نوازاهلل هوشمند و عوضعلی قدمی
محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود و 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 رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/10/15 :
 /106م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی

سال بیست و یکم

شماره 5660

آگهی فقدان سند مالکیت
کرامت اله پیشگر با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه 270
شیراز تنظیم شده مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت به
شماره چاپی  992158مربوط به سه دانگ مشاع از ششدانگ هر یک
از دو باب دکان به پالک  4999و  4998واقع در بخش یک شــیراز که
ذیــل ثبت  3380در صفحه  582دفتر  63امــاک به نام عبدالخالق
تجلی ثبت و سند مالکیت صادر و سپس مع الواسطه به موجب سند
 263012مورخ  82/10/4دفتر  39شــیراز به کرامت اله پیشگر منتقل
شــده و به علت جابجایی مفقود گردیده 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 نشود اداره ثبت ،المثنی سند مالکیت را
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/24659م 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  139460311001030585مورخ  94/9/17هیأت 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 معصومه نصیری فرزند حبیب به
شماره شناســنامه  2723صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  160مترمربع پالک  54092فرعی از  1652اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  8611فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی نوبر منوچهری قصرالدشتی 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 اول94/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/30 :
/24729م 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 آرای شماره  1394603110010563و  139460311001030559مورخ
 94/9/17هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان شــهناز توکلی
فرزند رجب و کاظم شــرفی فرزند هدایت هر کدام موازی ســه
دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  238/70مترمربع
پالک  5499فرعی از  1659اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 218
فرعی از  1659اصلی 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 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 اول94/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/30 :
/24726م 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  139460311001031477مورخ  94/9/23هیأت 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 مهدی پارســایی فرزند عزیز به
شماره شناســنامه  1051صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  148/98مترمربع پالک  1334فرعی از  2144اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی حسین فروتن 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 اول94/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/30 :
/24663م 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  139460311001025268مورخ  94/9/8هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سهیال رضائی فرزند قربان به
شــماره شناسنامه  454صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  189/50مترمربع پالک  5445فرعی از  2082اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2082اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی خداخواســت زارع 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 اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/15 :
/23477م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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آگهی فقدان سند مالکیت
طمراس قربانی دالینی با تســلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه
 108شیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت به
شــماره چاپی  303887مربوط به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ساختمان مشــتمل بر چند باب مغازه و راهرو و راه پله به پالک  2661و
 2661/1و  2653واقع در بخش  2شــیراز که ذیل ثبت  74650در صفحه
 390دفتر  138امالک به نام طمراس قربانی دالینی ثبت و سند مالکیت
صادر و به علت جابجایــی مفقود گردیده و نامبــرده تقاضای صدور
المثنی ســند مالکیت نموده مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده 120
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 انتشــار آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه سند 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 نشود اداره ثبت ،المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/19726م 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی اصالحی شماره  139460311027000825مورخ  94/8/23هیأت
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ژاله روحانی تزنگی فرزند حفظ اله
به شماره شناسنامه  1265صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  179/02مترمربع به پالک  973فرعی از  38اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  166فرعی از  38اصلی واقع در قطعه یک بخش
 9فارس حوزه ثبت ملک سروســتان خریداری شــده با قولنامه عادی
(مع الواسطه) از مالک رسمی رجبعلی مومنی تزنگی محرز گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود و 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 است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/10/30 :
 /110م 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 شــماره  139460311001032597مــورخ  94/9/30هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی بمانعلــی زارع فرزند منصور به
شماره شناســنامه  257صادره از مرودشت در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  199/50مترمربع پالک  5497فرعی از  2143اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رســمی گوهری گلچین فرد 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 اول94/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/30 :
/24725م 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  139460311001024513مورخ  94/9/5هیأت 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 بهروز کریمی منش فرزند غالمحســین به شــماره
شناســنامه  853صادره از شــیراز در یکباب خانه به مساحت 71/92
مترمربع پــاک  54042فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  530فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رســمی عزت اهلل منوچهری 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 اول94/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/30 :
/24662م 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  139360311001035001مورخ  93/12/14هیأت 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 اســماعیل زارعی دودجی فرزند هوشنگ به
شــماره شناسنامه  107085صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  382/69مترمربع پالک  3911فرعی از  2071اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  37فرعی از  2071اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی حاج عباس شــریفی شــریف آبادی 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 اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/15 :
/23476م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

