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آگهی فقدان سند مالکیت بخش  4شیراز
شهرزاد ضرغامی مقدم به وکالت از امیرحسین دوازده امامی برابر
وکالتنامه  rbf8jhvfمورخ  96/9/30سرکنسولگری جمهوری اسالمی
ایران -مونیخ مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط
به  1/5دانگ مشــاع از ششدانگ پالک  2541/52واقع در بخش چهار
شــیراز که به نام امیرحســین دوازده امامی ثبت و سند صادر و در
رهن نیست به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای
صدور ســند المثنی نموده است مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین
نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی
معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده
روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن
ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف
مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه
نشــود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /27655م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه یک
آگهی فقدان و تشکیل پرونده المثنی
ششــدانگ یکباب کارگاه به پالک ثبتــی  94/931بخش  7ناحیه یک
شیراز مفروز و مجزی شــده از پالک اولیه  94/31بخش  7ناحیه یک
شیراز که به موجب سند شماره  24440مورخ  94/7/8تنظیمی دفتر
اسناد رســمی شماره  298شــیراز در مالکیت مصطفی شکاریان به
میزان دو هزار و نهصد و هفتاد ســهم مشاع از سه هزار و چهارصد و
نود و ســه سهم عرصه و اعیان قرار گرفته است و پرونده ثبتی پالک
مذکور مفقود گردیده اســت و با اقدامات انجام شده تاکنون پیدا
نشده لذا برابر دستور شماره کد  01-33سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور و بند  333مجموعه بخشنامههای ثبتی که سیستم عملیات آن
پس از بخشــنامه به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر انجام معامله نسبت
به پالک مذکور و با توجه به دستورالعمل قانونی در یک نوبت آگهی
میگردد .چنانچه شــخص یا اشــخاص حقوقی و یا حقیقی اعتراضی
داشــته و یا اینکه در پرونده مربوطه حق و حقوقی برای خود قائلند
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت یک ماه کتب ًا مراتب اعتراض
خود را با ارائه مدارک مســتند به این اداره تســلیم نمایند بدیهی
است چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت
اعتراض مدارک و مســتندات ارائه نگردد اداره ثبت به استناد نام
مالک عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد.
 /27654م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001020619هیــأت 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 مهرانگیز ترکمن زهی بخشانی فرزند کریم بخش
به شماره شناسنامه  712صادره از زاهدان در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  231مترمربع پالک  2333فرعی از  2081اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2081اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری
از مالک رســمی مجتبی دمرپور شــیرازی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت 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 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 اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26924م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001023749هیأت دوم 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 صدیقــه فتحی اکبرآبادی فرزنــد غالمعلی به
شماره شناسنامه  13645صادره از فسا در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  70/94مترمربع پالک فرعی  5767از  2082اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  130فرعــی از  2082اصلی واقع در بخش چهار
حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از مالک رسمی منصور زارع 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
اولیــن 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 است در
صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26922م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001022651هیأت سوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی محمدجواد بنایی پور فرزند ماشــاله به
شماره شناسنامه  459صادره از اســتهبان در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  198/88مترمربع پالک  5763فرعــی از  2082اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  127فرعی از  2082اصلی واقع در بخش
چهار حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از مالک رسمی حاج اسماعیل
کشتکاران 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 اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26918م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

آگهی حصر وراثت
ســکینه جهرمی نژاد دارای شناسنامه شــماره  1048متولد شیراز به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان عوضعلی جرراء به شماره شناسنامه
 285در تاریخ  1327/3/16در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
و ورثه حینالفوت آن مرحوم عبارت است از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر 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.
 /26933م الف
شعبه  33مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
آگهی حصر وراثت
عبدالکریم فضلی دارای شناسنامه شماره  1337متولد  1351/4/7به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان حسین فضلی به شماره شناسنامه
 713در تاریخ  93/11/30در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1جاوید فضلی نسب به شماره شناسنامه  10صادره از حوزه  5شیراز
فرزند متوفی
 -2عبدالرحمن فضلی به شــماره شناسنامه  1336صادره از حوزه 6
شیراز فرزند متوفی
 -3عبدالکریم فضلی به شماره شناســنامه  1337صادره از حوزه 5
شیراز فرزند متوفی
 -4غالمحســین فضلی کوشک بیبیچه به شــماره شناسنامه 10617
صادره از حوزه  7شیراز فرزند متوفی
 -5لیال فضلی کوشک بیبیچه به شماره شناسنامه  1صادره از حوزه
 5شیراز فرزند متوفی
 -6زیبا فضلی کوشــک بیبیچه به شــماره شناسنامه  28صادره از
حوزه  5شیراز فرزند متوفی
 -7رضوان فضلی کوشک بیبیچه به شماره شناسنامه  1102صادره از
حوزه  5شیراز فرزند متوفی
 -8بیبی مجیدی به شــماره شناســنامه  2صادره از حوزه  5شیراز
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.
 /26936م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
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  139660311001013908هیأت 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 علی باصری فرزند درویشعلی به شماره شناسنامه
 8664صادره از شــیراز در ششــدانگ یکباب کارگاه به مســاحت
 876/22مترمربع پالک  1777فرعــی از  2151اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  2151اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک
رســمی رحمان حسنپور محرز گردیده اســت .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
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 اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26925م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001023851هیأت دوم 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 جابر اکبری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه
 8338صادره از خرامه در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/79
مترمربع پالک  2998فرعی از  2155اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  2155اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی
حســین زارع محرز گردیده است .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 اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26921م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001022788هیأت 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 غالمعلی کاظمی احمدآبادی فرزند غالمحســین
به شماره شناســنامه  3صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  155/58مترمربع پالک  1181فرعی از  2077اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2077اصلی واقــع در بخش چهار حوزه ثبت
ملک شــیراز خریداری از مالک رســمی الهقلی کاظمی احمدآبادی
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 اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26917م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  4شیراز
محمدجــواد رعیتی به وکالت از زهرا رشــته احمدی برابر وکالتنامه
 47017مــورخ  96/11/7دفتر  1187تهران مدعی اســت که تعداد
یک برگ سند مالکیت مربوط به ششــدانگ پالک  77/24واقع در
بخش چهار شــیراز که به نام زهرا رشــته احمدی که نام ایشان به
زهرا سادات تغییر یافته اســت ثبت و سند صادر و در رهن نیست
به علت سرقت مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند
المثنی نموده اســت مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون
ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس
از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
 /26923م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه یک
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  139660311001023699هیأت دوم 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 قربان جاســمیان پــور فرزند قلج به
شماره شناسنامه  754صادره از فراشبند در ششدانگ یکباب خانه
مسکونی به مســاحت  172/71مترمربع پالک فرعی  5762از 2082
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  73فرعی از  2082اصلی واقع
در بخش چهار حوزه ثبت ملک شیراز خریداری از مالک رسمی قلی
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 ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26930م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001022672هیأت سوم 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 ابوذر محمودی فرزند منصور به شــماره
شناســنامه  242صادره از حوزه سروستان (شــیراز) در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  200مترمربع پالک فرعی  2334از  2081اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش چهار حوزه
ثبت ملک شیراز خریداری از مالک رسمی غالمحسین تکش ارسنجان
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 اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26926م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001023713هیأت 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 هادی شهریاری فرزند رجبعلی به شماره
شناســنامه  4353صادره از نوبندگان در ششــدانگ یکباب خانه به
مساحت  64/820مترمربع پالک  2337فرعی از  2081اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2081اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری
از مالک رســمی عباس ممتازی محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26920م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001023723هیأت دوم 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 احمــد احمدی حنیفقانی فرزنــد گرگی خان به
شماره شناسنامه  189صادره از فیروزآباد در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  100مترمربع پالک  5222فرعی از  2086اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2086اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک
شیراز خریداری از مالک رسمی کمال نصر محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت 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 اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26916م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  193مورخ  96/11/12صادره از شعبه  19شورای
حل اختالف مجتمع شماره یک شیراز که طبق دادنامه شماره  548قطعیت
یافته است سجاد فرج زاده فرزند علیرضا به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ
 94/3/1تا پایان مهرماه ســال  96جمع ًا به مبلغ صــد و یک میلیون ریال و
همچنین پرداخت نفقه از تاریخ  96/8/1تا زمــان اجرای حکم ماهانه چهار
میلیون ریال در حق محکوم له آســیه فرج زاده محکوم گردیده اســت
بدینوسیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی
نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در غیر اینصورت در جهت اجرای
حکم مزبور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/26934م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  19مجتمع شماره یک شیراز
عظیمی
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  139660311001023202هیــأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی قاســم رحیمی فرزند علیشیر به شماره شناسنامه  843صادره از
شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  137/92مترمربع پالک 5759
فرعی از  2082اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  318فرعی از  2082اصلی
واقع در بخش چهار شــیراز خریداری از مالک رسمی حسینعلی زارع محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26931م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001023854هیأت دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی سودابه حیاتی گلهزن فرزند لهراســب به شماره شناسنامه 330
صادره از فیروزآباد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  149/04مترمربع
پالک فرعی  5761از  2082اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  73فرعی
از  2082اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک شیراز خریداری از مالک
رسمی قنبرعلی 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 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 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 اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26927م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001023902هیــأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی علی فخری پای برجی فرزند کاکاخان به شــماره شناســنامه 181
صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  316/48مترمربع
پالک  2079فرعی از  2148اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2148اصلی
واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی شهرداری شیراز محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26919م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی حصر وراثت
فردین مرادی رودبالی دارای شناسنامه شماره  2662متولد  1351به شرح
دادخواست از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان نصراله مرادی رودبالی به شماره شناسنامه 5
در تاریــخ  96/8/28در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشــخصات فوقالذکر فردین مرادی رودبالی به شــماره
شناسنامه  2662متولد  1351صادره از شیراز فرزند متوفی
 -2ثریا رشیدی به شماره شناســنامه  159صادره از حوزه ممسنی همسر
متوفی
 -3منظر مرادی رودبالی به شماره شناسنامه  265صادره از حوزه ممسنی
فرزند متوفی
 -4مهناز مرادی رودبالی به شــماره شناسنامه  300صادره از حوزه ممسنی
فرزند متوفی
 -5پوران مرادی رودبالی به شماره شناسنامه  301صادره از حوزه ممسنی
فرزند متوفی
 -6یحیی مرادی رودبالی به شماره شناسنامه  2662صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -7مهین مرادی رودبالی به شماره شناسنامه  338صادره از حوزه ممسنی
فرزند متوفی
 -8بلقیس مرادی رودبالی به شــماره شناســنامه  397صــادره از حوزه
ممسنی فرزند متوفی
 -9مهرزاد مرادی رودبالی به شــماره شناســنامه  2869صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -10رودابه مرادی رودبالی به شماره شناسنامه  420صادره از حوزه ممسنی
فرزند متوفی
 -11ابراهیم مرادی رودبالی به شماره شناسنامه  5صادره از حوزه ممسنی
فرزند متوفی
 -12فا طمه مرادی رودبالی به شماره شناسنامه  44صادره از حوزه ممسنی
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 اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تقدیم
نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد
شد.
 /27653م الف
شعبه  39مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز

