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ثبتی و دادگستری
پنجشنبه  17دی 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
برابــر رأی شــماره  139460311001021405مــورخ  94/8/5هیأت 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 روحانگیز نقابیفرد فرزند کاظم
به شماره شناسنامه  109305صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  154/81مترمربع پالک  10191فرعی از  2142اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  1059فرعی از  2142اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی عفت شیرازی همایونی محرز گردیده است.
لذا به منظــور 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 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 اول94/10/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/3 :
/24745م 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  139460311001024454مــورخ  94/9/5هیأت 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 محمدرضا شمسی دیزکانی فرزند
برجعلی به شماره شناسنامه  34صادره از سپیدان در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  101/50مترمربع پالک  218فرعی از  1737اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک فرعی از  1737اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رســمی صمد خطاپوش 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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23522م 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  139460311001023420مــورخ  94/8/28هیأت 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 بالمعارض متقاضی عفت زمان فرزانه بهرغانی فرزند
صفی اله به شماره شناســنامه  744صادره از همایجان در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  244/85مترمربع پالک  11417فرعی از 2139
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  452فرعی از  2139اصلی واقع در
بخش  4شیراز خریداری از مالک رســمی جمال امامی محرز گردیده
است .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 تســلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجــع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23502م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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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  139460311001033427مورخ  94/10/3هیأت 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 محمدحســن ابراهیمی فرزند حســینقلی به شماره
شناسنامه  23صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 59/80مترمربع پالک  5451فرعی از  2082اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  154فرعی از  2082اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک
رسمی وجیهه زارع 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 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 تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/3 :
/24728م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی حصر وراثت
محبوبه قنبرزاده فرد فرزند محمد به شــرح درخواســتی که به کالسه
/469/94ش  1این شــورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار
وراثت نموده و اعالم داشــته که محمود قنبــرزاده فرد فرزند خلیل به
شماره شناسنامه  1424صادره از شــیراز در تاریخ  94/7/19در اقامتگاه
دائمی خود شهرســتان مرودشــت فوت نموده و وراث حینالفوت وی
عبارتند از:
 -1محمد قنبرزاده فرد فرزند محمود به شماره شناسنامه 2281861503
متولد  1373/12/9صادره از شیراز فرزند متوفی
 -2مریم قنبرزاده فرد فرزند محمود به شــماره شناسنامه  3243متولد
 1362/6/8صادره از شیراز فرزند متوفی
 -3محبوبه قنبرزاده فرد فرزند محمود به شماره شناسنامه  4937متولد
 1365/3/18صادره از شیراز فرزند متوفی
 -4میترا قنبرزاده فرد فرزند محمود به شماره شناسنامه  11683متولد
 1367/2/18صادره از شیراز فرزند متوفی
 -5زهــرا رمضانی فرزند هدایت به شــماره شناســنامه  12158متولد
 1343/6/20صادره از اقلید همسر متوفی و الغیر
اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی
نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و
تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /26053م الف
شورای حل اختالف شعبه یک زرقان
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  139460311001030624مورخ  94/9/17هیأت 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 طوبی آذرآئین فرزند ماشــاءاله به شماره شناسنامه
 2434صادره از آبادان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  200مترمربع
پالک  1993فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2081اصلی
واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی علی عسکر قاسمی شیری
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 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 است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23506م 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  139460311001031106مــورخ  94/9/22هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی علی خاســت بهمن پوری گله
زن فرزند دادرس به شــماره شناســنامه  63صادره از الرستان در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  139/56مترمربع پالک  1318فرعی
از  2144اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2144اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی حســین فروتن محرز گردیده است.
لذا بــه 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 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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23500م 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  139460311001030571مورخ  94/9/17هیأت 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 جمشــید مرادی قرمزی فرزند مرادحاصل به شماره
شناســنامه  262صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 179/24مترمربع پالک  54031فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده
از پــاک  525فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی اســماعیل شیردل 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 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23499م 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  139460311001031583مورخ  94/9/24هیأت سوم
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 علی دســت موزه فرزند علم دار
به شماره شناسنامه  442صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  156/16مترمربع پالک  54032فرعی از  1652اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  549فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی عبداله زارع 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
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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23496م 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  139460311001030580مورخ  94/9/17هیأت 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 علیرضا رحیمی فرزند علی به شماره شناسنامه 875
صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  120مترمربع پالک
 1992فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع
در بخش  4شــیراز حصه مشــاعی متقاضی محرز گردیده است .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
داشــته باشــند 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
نماینــد .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23495م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

سال بیست و یکم

شماره 5662

آگهی احضار متهم
نظــر به اینکه محمد خیریانی فرزند محمــد به اتهام تحصیل مال
از طریق نامشــروع موضوع شــکایت اکبر بهادری فرزند ایاز در
پرونده کالسه  940750این شعبه از طرف این دادسرا تحت تعقیب
میباشــد و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت
ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون آیین
دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا به منظور پاسخگویی و
دفاع از اتهام انتســابی ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی حاضر
گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی تصمیم غیابی
اتخاذ میگردد.
/26052م الف
مدیر دفتر شعبه  9دادسرای عمومی و انقالب شیراز
درستکار
آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده کالســه  940084صادره از شــعبه اجرای احکام حقوقی
دادگاه عمومی بخش شــیبکوه علیه ببراز نیکخواه محکوم علیه
محکوم اســت به پرداخت مبلغ  37691200تومان در حق محکوم
له و مبلغ  185000تومان نیم عشــر دولتی با توجه به اینکه اجراییه
به محکوم علیه ابالغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم
اقدامی ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفاء
محکوم به و هزینه اجرایی یکباب منزل مسکونی واقع در فدشکویه
بلوار مســیحا کوچه پشت حســینیه کوچه علی مرادی پالک ثبتی
 3218/931متعلق به نامبرده از ســوی این اجرا توقیف و توســط
کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده
و مقرر اســت از ســاعت  10الی  11صبح مورخ  94/10/27از طریق
مزایده به فروش برســد مزایده از قیمــت  24456900تومان با
نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی و حقوقی
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد  10درصد
وجه مزایده فیالمجلس بصــورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی
از خریــدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام
مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل
خواهد شد در صورتی که در مهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده
را پرداخت ننماید ســپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده به
نفع دولت ضبــط و مزایده تجدید میگــردد در صورت وصول
اعتراض از ناحیه طرفین ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نســبت
به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی 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 مزایده با اطالع این
اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
یکباب منزل مسکونی واقع در فدشکویه بلوار مسیحا کوچه پشت
حسینیه کوچه علی مرادی پالک ثبتی  3218/931به مبلغ 24456900
تومان
 /26058م الف
اجرای احکام دادگاه شیبکوه
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  139460311001030357مورخ  94/9/17هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی فاطمه واقفی فرزند
محمدرضا به شماره شناسنامه  700صادره از آبادان در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  210/85مترمربع پالک  7414فرعی از 2083
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  17فرعی از  2083اصلی واقع
در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی فضل اله دهقانی محرز
گردیده اســت .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 باشند 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 ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23504م 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  139460311001031526مورخ  94/9/24هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ســید عزیز موسوی
فرزند سید رضا به شماره شناســنامه  727صادره از شیراز در
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  126/08مترمربع پالک 11414
فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  443فرعی از
 2139اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی جمال
امامی 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 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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23498م 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  139460311001021397مورخ  94/8/5هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدبهمن پوری گله
زن فرزند قدرت اله به شــماره شناسنامه  5422صادره از الر در
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  113/37مترمربع پالک 1320
فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2144اصلی واقع
در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی ابراهیم کارگر محرز
گردیده اســت .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 باشند 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 ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23493م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی احضار متهم
نظــر به اینکه محمدجواد غمدیده فرزند محمدحســن به اتهام خرید مال
مســروقه از طرف این شعبه دادیاری در کالسه پرونده  941127د  7تحت
تعقیب کیفری میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت
ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب  1392مراتب بــه نامبرده ابالغ تا ظرف مهلت یک ماه پس
از انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی
اســت در صورت عدم حضور ظرف مهلت فوق تصمیم غیابی اتخاذ خواهد
شد.
/26047م الف
دادیار شعبه  7دادسرای عمومی و انقالب شیراز
ایزدی
آگهی ابالغ دادنامه

دادنامه شماره 94/99 :ح 3
خواهان :خلیل راهپیما فرزند ایاز به نشانی هارون سکز
خوانده :علیاصغر مرادی مجهولالمکان
خواسته :مطالبه
به تاریخ  94/9/25در وقت فوقالعاده جلســه رسیدگی شورای حل اختالف
فدشکویه به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه  94/102ح 3
تحت نظر اســت قاضی شــورا با بررســی اوراق و محتویات پرونده ختم
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی قاضی شورا
در خصوص دادخواست خواهان خلیل راهپیما فرزند ایاز به طرفیت خوانده
علیاصغر مرادی به خواســته مطالبه  2000000تومان بابت ســفته شــماره
 165893مورخ  94/4/1و خســارت تأخیر و دادرسی با توجه به دادخواست
تقدیمی و مالحظه کپی مصدق ســفته واخواست نشده و استماع اظهارات
خواهان و عدم حضور خوانده در جلســه رســیدگی علیرغم انتشار آگهی و
عدم ایر اد دفاع از ســوی وی در مقابل دعوی خواهان و با عنایت به نظریه
مشورتی شورا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص مستندا ً به ماده  11قانون
شــوراها و مواد  198و  502و  519و  522قانون آیین دادرسی مدنی و ماده
 271قانــون مدنی و مواد  307و  309و  308قانون تجارت حکم بر محکومیت
خوانــده به پرداخت مبلغ  2000000تومان بابت اصل خواســته و پانزده هزار
تومان هزینه دادرســی  18000تومان هزینه آگهی و خسارت تأخیر تأدیه از
تاریخ تقدیم دادخواســت مورخ  94/7/18لغایت صدور و اجرای کامل حکم
بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم
میدارد رأی صادره غیابی ظرف مهلت  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی
در شورای حل اختالف فدشکویه و ســپس ظرف مهلت  20روز دیگر قابل
اعتراض در دادگاه عمومی بخش شیبکوه میباشد.
 /26055م الف
قاضی شورای حل اختالف فدشکویه
محسن عزیزی
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  139460311001023452مورخ  94/8/28هیأت دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی علیرضا دهقان فرزند اله رضا به شماره شناسنامه 7242
صادره از شــیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  123/59مترمربع
پالک  11416فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  451فرعی
از  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی جمال امامی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم 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 تســلیم و پس از اخذ رســید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23503م 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  139460311001025482مورخ  94/9/8هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی ســکینه امیــدواری قالتی فرزند عبداله به شــماره
شناسنامه  45صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 220/07
مترمربــع پالک  11415فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 55فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی
ســید علی فاموری 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
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 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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23497م 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 آراء شــماره  139460311017000497و  139460311017000498مورخ
 94/8/12هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بهرام مظفری فرزند بهروز به شــماره
شناسنامه  6صادره از خرامه خریداری بی واسطه از وراث بهروز مظفری به
نامهای ســروناز و کتان و پری جان و گل جان شهرت همگی مظفری و حجت
اله مظفری فرزند اســفندیار به شناسنامه شــماره  584صادره از خرامه
خریداری بی واســطه و باواسطه از وراث بهروز مظفری به نامهای سروناز و
کتان و پری جان و گل جان شهرت همگی مظفری و وراث اسفندیار مظفری
آفتاب (همســر) و الهام و راضیه و الهه (دختران) شهرت همگی مظفری در
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت  92658مترمربع تحت
پالک  2فرعی از  112اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  112باقیمانده قطعه
یک بخش  5فارس واقع در خرامه روســتای مظفری بالمناصفه هر کدام به
نســبت دو دانگ و هفت هشتم دانگ مشــاع 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 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 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/10/17 :
 /23479م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی

