ثبتی و دادگستری
یکشنبه  24دی 1396
آگهی حصر وراثت
مجید عباسی دارای شناسنامه شــماره  9681متولد  1366به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان عزتاهلل عباسی به شماره شناسنامه 838
در تاریخ  96/10/5در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر مجید عباسی فرزند
 -2مهین حسینی باب اناری به شــماره شناسنامه  6صادره از حوزه
جهرم همسر متوفی
 -3حجت عباسی به شماره شناسنامه  3383صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4محمد عباسی به شماره شناسنامه  2280860147صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -5فاطمه عباسی به شماره شناســنامه  942صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -6مرضیه عباسی به شماره شناســنامه  519صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -7مهوش عباسی به شــماره شناسنامه  3090صادره از حوزه شیراز
فرزند 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.
 /23830م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
رحمتاله اســتوار دارای شناسنامه شماره  275متولد  1330به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان امراله استوار به شماره شناسنامه  175در
تاریخ  96/3/4در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر رحمتاله استوار فرزند متوفی
 -2مرتضی استوار به شماره شناسنامه  421صادره از حوزه سپیدان
 -3فرهاد اســتوار به شماره شناســنامه  3صادره از حوزه سپیدان
فرزند متوفی
 -4اســام استوار به شماره شناســنامه  501صادره از حوزه سپیدان
فرزند متوفی
 -5مسعود استوار به شماره شناسنامه  870صادره از حوزه سپیدان
فرزند متوفی
 -6رخشنده اســتوار به شماره شناسنامه  12صادره از حوزه سپیدان
فرزند متوفی
 -7پروانه اســتوار به شماره شناسنامه  798صادره از حوزه سپیدان
فرزند متوفی
 -8مهرانه استوار به شــماره شناسنامه  931صادره از حوزه سپیدان
فرزند متوفی
 -9ســمنبر ملی قالتی به شماره شناسنامه  74صادره از حوزه شیراز
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.
 /23819م الف
شعبه  33مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
آگهی حصر وراثت
محمدابراهیم رویین تن دارای شناســنامه شــماره  642متولد 1340
به شــرح دادخواست به کالســه  961230از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ناصر
بیدل شهنانی به شماره شناســنامه  2471112552در تاریخ 91/1/25
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1عبداله بیدل شهنانی به شماره شناسنامه  2491672707صادره از
حوزه شهنان داراب فرزند متوفی
 -2قباد بیدل به شــماره شناســنامه  2490222821صادره از حوزه
شهنان داراب فرزند متوفی
 -3لیال بیدل شهنانی به شــماره شناسنامه  2480322386صادره از
حوزه شهنان داراب فرزند متوفی
 -4آذر بیدل شهنانی به شــماره شناسنامه  2480322394صادره از
حوزه شهنان داراب فرزند متوفی
 -5فرشته بیدل شهنانی به شماره شناسنامه  2490087258صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -6سمیه بیدل شهنانی به شماره شناسنامه  2490223331صادره از
حوزه شهنان داراب فرزند متوفی
 -7بیبی جان جویا به شماره شناسنامه  2490190571صادره از حوزه
دوبان داراب همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /623م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک داراب
احمد گودرزیان
آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کالســه  139604011166000041/1ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  267/8به پالک  5314/76واقع در بخش 13
فارس اســتهبان به نام علیمحمد ذبیحی ثبت و سند صادر گردیده
است طبق سند رهنی شــماره  45419مورخ  93/2/28دفترخانه 90
اســتهبان در قبال مبلغ  4169025000ریال در رهن بانک ملت استهبان
قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رســمی به مبلغ  2754500000ریال
ارزیابی شده اســت .پالک فوق با عرصه  267/8مترمربع اعیانی با
کاربری مســکونی شــامل یک طبقه و یک واحدی با مســاحت 172
مترمربع واقــع در طبقه همکف به عالوه پارکینگ به مســاحت 24
مترمربع و  9مترمربع بالکن روباز که در حیاط واقع گردیده اســت
ســاختمان فاقد پایانکار ولــی دارای پرونده صادره از شــهرداری
به شــماره  10070و تاریخ صدور  1382/8/21میباشــد و  11متر در
مجاورت معبر  14متری بردارد ساختمان دارای اسکلت بنایی با نمای
سنگ و سقف تیرچه و بلوک میباشــد دارای انشعابات آب ،برق و
گاز میباشد و برابر گزارش مأمور اجرا در تصرف علیمحمد ذبیحی
میباشد ،پالک فوق از ساعت  9الی  12روز چهارشنبه مورخ 96/11/11
در اداره ثبت اسناد و امالک استهبان واقع در فلکه دانشجو از طریق
مزایده به فروش میرسد .مزایده از مبلغ  2754500000ریال شروع و
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته میشود .الزم به ذکر است
پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشــعاب و یا
حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد
و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده
مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد ،وجــوه پرداختی بابت
هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و
نیم عشر و حق مزایده نقدا ً وصول میگردد ضمن ًا چنانچه روز مزایده
تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری بعــد از تعطیلی در همان
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
 /260م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک استهبان
احمد انتظار
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آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خانم گل شیرین خســروی شیری با تســلیم  3برگ شناسه یکتا به
شماره  139602157081000882مورخ  96/10/19که در دفترخانه اسناد
رسمی شــماره  356شیراز تنظیم گردیده اســت مدعی است که
تعداد یک جلد سند مالکیت به پالک  10/2964واقع در بخش  3شیراز
که ذیل ثبت  139890صفحه  284دفتر  789ششــدانگ یک دستگاه
آپارتمان به مساحت  124/91مترمربع به نام خانم گل شیرین خسروی
شیری ثبت و سند مالکیت شماره چاپی 484198ب  91صادر شده به
علت جابجایی مفقود گردیده که نامبرده تقاضای صدور سند المثنی
نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون
ثبت آگهی میشود که هر کس نســبت به ملک و سند مورد آگهی
معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده
روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن
ارائه اصل سند مالکیت اعالم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند
مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/23833م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشــود فاطمه غضنفری دادخواستی به خواسته
مطالبه نفقه معوقه از تاریخ  91/10/1لغایت اجرای حکم و جاریه و آینده
با جلب نظر کارشــناس و هزینه دادرســی و کارشناسی به طرفیت
ســعید حقبین فرزند منصور تسلیم شــوراهای حل اختالف شماره
یک نموده که به این شــعبه ارجاع و به کالسه  960546ثبت و وقت
رسیدگی برای روز شنبه مورخ  96/11/28ساعت  9صبح تعیین شده
است اینک به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست خواهان
و دســتور شــورا و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا
خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا واقع
در شیراز بلوار جانبازان روبهروی شهرک صدا و سیما مجتمع شماره
یک مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم را دریافت نماید ضمن ًا جهت رؤیت نظریه کارشناس غالمعلی
جعفری ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ در شــورا حاضر شوید و
چنانچه اعتراضی دارید به صورت مکتوب به شعبه اعالم نمایید .ضمن ًا
جلسه مذکور جلسه استماع شهادت شــهود خواهان نیز میباشد و
جهت استماع شهادت شــهود خواهان حاضر شوند و شما نیز چنانچه
شــهود معارض دارید معرفــی نمایند و در وقت یاد شــده جهت
رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
/23826م الف
شورای حل اختالف شعبه  16مجتمع شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
جلیل طوسی موالئی دارای شناسنامه شماره  6558متولد 1341/11/17
به شرح دادخواســت از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدجواد طوسی موالئی
به شماره شناسنامه  1082در تاریخ  96/6/31در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر جلیل طوسی موالیی فرزند متوفی
 -2زهرا طوســی موالیی به شماره شناســنامه  776صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -3زهره طوســی موالیی به شماره شناســنامه  841صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -4مجید طوســی موالیی به شماره شناســنامه  176صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -5معصومه طوسی موالیی به شماره شناسنامه  954صادره از حوزه
شیراز فرزند 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.
 /23828م الف
رئیس شعبه  40مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
کاکاجان یاری
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آگهی فقدان سند مالکیت بخش  4شیراز
طناز سلیمی مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک  151/21549واقع در بخش چهار شیراز که به نام ایشان ثبت و
ســند صادر و در رهن نیست به علت جابجایی و سهلانگاری مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق
ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشــد تا ده روز پس از انتشــار 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 نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /23824م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه یک
آگهی حصر وراثت
ناصر مرادی کوچی دارای شناســنامه شــماره  1699متولد  1336به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان خوشاندام مرادی کوچی به شماره
شناســنامه  1142در تاریخ  94/12/10در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه 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.
 /23823م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی ابالغ وقت دادرسی (ابالغ نظریه کارشناسی)
بدینوسیله اعالم میشود زهرا نساجی دادخواستی به خواسته مطالبه
نفقــه معوقه از تاریــخ  96/2/1لغایت اجرای حکــم و جاریه آینده و
نفقهی یک فرزند مشــترک از تاریخ تقدیم دادخواســت با جلب
نظر کارشناس رسمی دادگســتری به انضمام هزینههای دادرسی
و حقالزحمه کارشــناس به طرفیت رضا کیخا تسلیم شوراهای حل
اختالف شــعبه  12مجتمع شماره یک شــیراز نموده که به این شعبه
ارجاع و به کالســه  12/960683و ظرف یک هفته از تاریخ انتشــار
آگهی جهت مالحظه نظریه کارشناســی و اظهار هــر مطلبی نفی ًا یا
اثباتــ ًا (اعتراض یا عدم اعتراض خود را اعــام نمایید) اینک به علت
مجهولالمکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور شورا و
تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ
انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا واقع در شعبه 12
مجتمع شماره یک شــیراز (بلوار جانبازان آخر پودنک صبح) مراجعه
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت نماید و در وقت یاد شــده جهت رسیدگی حاضر گردد در
غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/23822م الف
شورای حل اختالف شعبه  12مجتع شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
ابراهیم رویین تن دارای شناســنامه شماره  642متولد  1340به شرح
دادخواست به کالسه  96/225از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسعود خان ادب به
شماره شناســنامه  2490044702در تاریخ  91/7/2در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2علی ادب به شماره شناسنامه  0070816999صادره از حوزه تهران
 -3ساسان ادب به شماره شناســنامه  0053209028صادره از حوزه
تهران
 -4سامان ادب به شماره شناســنامه  0039431255صادره از حوزه
تهران
 -5سوسن ادب به شماره شناســنامه  0049759711صادره از حوزه
تهران
 -6آذرمیدخت ادب به شماره شناســنامه  2491007851صادره از
حوزه داراب
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /622م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک داراب
احمد گودرزیان

آگهی حصر وراثت
محمدابراهیم رویین تن دارای شناســنامه شــماره  642متولد 1340
به شــرح دادخواست به کالســه  961224از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حبیب
ایزدی شهنانی به شماره شناسنامه  2490213504در تاریخ 1392/9/6
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1جواهر ایزدی شــهنانی به شماره شناسنامه  2490217070صادره از
حوزه شهنان فرزند متوفی
 -2نرجس خاتون ایزدی شــهنانی به شماره شناسنامه 2490219359
صادره از حوزه شهنان فرزند متوفی
 -3بتول ایزدی شــهنانی به شماره شناسنامه  2490222198صادره از
حوزه شهنان فرزند متوفی
 -4فاطمه ایزدی شهنانی به شماره شناسنامه  2491328321صادره از
حوزه شهنان فرزند متوفی
 -5بلقیس ایزدی شهنانی به شماره شناسنامه  2491380250صادره از
حوزه شهنان فرزند متوفی
 -6زهرا ایزدی شــهنانی به شماره شناسنامه  2491672510صادره از
حوزه شهنان فرزند متوفی
 -7هادی ایزدی شهنانی به شماره شناسنامه  2490222201صادره از
حوزه شهنان فرزند متوفی
 -8قمر غالمی دوبانی به شماره شناســنامه  2490216406صادره از
حوزه شهنان همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /621م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک داراب
احمد گودرزیان

آگهی حصر وراثت
محبوبه جاویدی دارای شناســنامه شماره  3به شرح دادخواست به
کالسه  1ســیار از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان بارفتن عزمی در تاریخ 95/5/30
در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم منحصرند به:
 -1غالمعلــی غالمیفــرد فرزند حســن به شــماره شناســنامه
2432664256
 -2تاج غالمیفرد فرزند حسن به شماره شناسنامه 2432710101
 -3سکینه غالمیفرد فرزند حسن به شماره شناسنامه 2432656105
 -4بهرام غالمیفرد فرزند حسن به شماره شناسنامه 2432751655
 -5خســرو غالمیفــرد فرزند حســن به شــماره شناســنامه
2432674286
 -6غالمحســین غالمیفرد فرزند حســن به شــماره شناسنامه
2432690168
 -7پروانــه غالمیفــرد فرزند حســن به شــماره شناســنامه
2432727762
 -8اعظم غالمیفرد فرزند حسن به شماره شناسنامه 2431618773
 -9افســانه غالمیفــرد فرزند حســن به شــماره شناســنامه
2432719298
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه
یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه
به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /2153م الف
رئیس شعبه اول دادگاه شهرستان پاسارگاد
جواد میری

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  25000428مورخ  96/6/21هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی حمزه نادری باب اناری فرزند ظهراب به شماره شناسنامه 1
صادره از باب انار نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 200/04مترمربــع تحت پالک  199/1679مفــروزی از پالک 199/457
واقع در شــهر باب انــار انتقالی از ورثه صدرالــه و حاجی بابا مقیمی
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  60روز 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 اول96/10/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/9 :
/95م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خفر
رضا حقانی نیا

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139660324009006601مــورخ  96/9/18هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی فاطمه قاســمی فرزند عبدهلل به شــماره شناسنامه 486
صادره از دشــتی به شماره ملی  3549563701در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  230مترمربع  18پالک فرعی از  2031اصلی مفروز و
مجزی شده از  2031پالک اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از
خداداد زنگنه مالک رسمی 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 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 اول96/10/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/10/24 :
/1988م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
سهراب خواجه

آگهی حصر وراثت
محمدتقی شعبانی گشنکان دارای شناســنامه شماره  3متولد 1331/1/1
به شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان آقابیگ بیگی گشــنکانی به شــماره
شناسنامه  403در سال  1360در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر ذینفع
 -2علی بیگی گشنکان به شماره شناسنامه  10فرزند متوفی
 -3نمک بیگی گشــنکان به شماره شناســنامه  11صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4بهار ناز خانم قره محمدی به شــماره شناسنامه  118صادره از حوزه
شیراز زوجه متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه
از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به شورا
تقدیم نمایند بدیهی اســت پس از انقضاء مهلــت وفق مقررات اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
 /23835م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
شهال رفیعی دارای شناسنامه شــماره  2280436061متولد  68به شرح
دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان منظر دارائی به شــماره شناســنامه 798
در تاریخ  95/1/8در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر شــهال رفیعی به شماره شناسنامه
 2280436061صادره از شیراز فرزند متوفی
 -2حمیرا رفیعی به شماره شناسنامه  1640صادره از حوزه سپیدان فرزند
متوفی
 -3خدیجه رفیعی به شــماره شناســنامه  866صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4لیال رفیعی به شماره شناســنامه  522صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -5حسین رفیعی ســنگری به شماره شناســنامه  1412صادره از حوزه
سپیدان فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /23829م الف
شعبه  39مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون آگهی و عملیات تحدیدی ششــدانگ یک قطعه بادامستان بخس
پالک  6624اصلی واقع در بخش  13فارس استهبان محل مشهور به بیخه
ملکی مهدی فروغینیا باید تحدید شــود و برحسب تقاضای مالک که
درخواست انتشــار آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده وقت تحدید
حدود روز یکشــنبه مورخ  96/11/15تعیین و عملیات تحدید از ساعت 8
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد .به وسیله این آگهی از متقاضی
مزبور و کلیه صاحبان امــاک مجاور بر طبق ماده  14قانون ثبت دعوت
میگردد کــه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند.
واخواهی مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی به استناد ماده 20
قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا ســی روز پذیرفته
خواهد شــد که بایســتی کتب ًا به اداره ثبت محل تسلیم و رسید عرض
حال دریافت نمایید .ضمن ًا معترض از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت
یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارایه نماید در
غیر این صورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.
 /262م الف
رئیس ثبت استهبان
احمد انتظار
آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری
داراب در نظر دارد به موجب پرونده اجرایی کالســه  960688یکباب
ملک تجاری مفروز به شــماره  1005فرعی از  8125به مســاحت عرصه
 30/45مترمربع واقع در بخش فرگ شهر فدامی بلوار ورودی کدپستی
 7488151655که در اجاره نمیباشــد متعلق به غالمرضا فدایی فرزند
احمدعلی را با قیمت پایــه  272050000ریال به مزایده گذارد لذا مراتب
آگهی تا هر کس مایل به شــرکت در مزایده باشد در تاریخ 96/11/8
رأس ساعت  10صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان ،از قیمت کارشناســی
شروع و شخص یا اشــخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین
قیمت را پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظــرف پنج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شــخص برنده نقدا ً دریافت میگردد مابقی
پس از  20روز از تاریخ مزایده میبایست پرداخت گردد در صورتی که
برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشــتن مورد مزایده خودداری
نماید مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کســر هزینههای اجرایی به نفع
دولت ضبط خواهد شد.
 /635م الف
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی داراب
محمدعلی رحیمی
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  139660311001015143مورخ  96/7/5هیأت دوم 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 لهراســب کرمی فرزند عیسی به شماره شناسنامه
 5و کد ملی  2391615523صادره از ممســنی در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  227/25مترمربع پالک  65015فرعی از  1652اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  542فرعی از  1652اصلــی واقع در بخش چهار
شیراز خریداری از مالک رسمی شــیرزاد رضایی 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 اول96/10/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/10/24 :
/22686م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

