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آگهی حصر وراثت
فرهنگ ثابت قدم دارای شناسنامه شــماره  1603متولد آبادان به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنیــن توضیح داده که شــادروان ماندنی ثابت قدم به شــماره
شناســنامه  208در تاریخ  97/6/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2سعید ثابت قدم به شماره شناسنامه  1820صادره از حوزه آبادان
فرزند متوفی
 -3مسعود ثابت قدم به شماره شناســنامه  2396صادره از حوزه
آبادان فرزند متوفی
 -4خسرو ثابت قدم به شماره شناسنامه  713صادره از حوزه آبادان
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.
 /19779م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی حصر وراثت
محمدمهدی قائد شرفی دارای شناسنامه شماره  1412متولد  1358به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان مینا سلطانی به شماره شناسنامه
 1214در تاریخ  95/3/12در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2حســین قائد شرفی به شماره شناسنامه  5صادره از حوزه شیراز
همسر متوفیه
 -3زهرا فلورا قائد شرفی به شــماره شناسنامه  16صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -4فرانک قائد شرفی به شماره شناسنامه  99صادره از حوزه شیراز
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.
 /19782م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
مجتبی وزیری به موجب وکالتنامه شــماره  36586مورخ 95/1/26
دفتر اسناد رســمی شماره  230شــیراز با ارایه  3برگ استشهادیه
شناسه  139702158238000306که در دفترخانه اسناد رسمی شماره
 234صدرا تنظیم گردیده اســت مدعی اســت که تعداد یک جلد
ســند مالکیت به پالک  8/16480واقع در بخش  3شیراز ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت  233/23مترمربع به نام علی علوی صدر
در دفتر  584صفحه  341شــماره ثبت  98821سند مالکیت شماره
چاپی  033210الف  83صادر شده مورخ  97/6/6بازداشت گردیده
است به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور
ســند المثنی نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک و
ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله کتب ًا
تسلیم 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.
 /19773م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
مجتبی وزیری به موجب وکالتنامه شــماره  36586مورخ 95/1/26
دفتر اسناد رســمی شماره  230شــیراز با ارایه  3برگ استشهادیه
شناسه  139702158238000306که در دفترخانه اسناد رسمی شماره
 234صدرا تنظیم گردیده اســت مدعی اســت که تعداد یک جلد
ســند مالکیت به پالک  8/16472واقع در بخش  3شیراز ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت  193/86مترمربع به نام علی علوی صدر
در دفتر  584صفحه  293شــماره ثبت  98805سند مالکیت شماره
چاپی  906674الف  83صادر شده مورخ  97/6/16بازداشت گردیده
است به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور
ســند المثنی نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به ملک و
ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله کتب ًا
تسلیم 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.
 /19774م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون آگهی و عملیات تحدیدی ششدانگ یک قطعه انجیرستان پالک
 1فرعــی از  3769اصلــی واقع در بخش  13فارس اســتهبان -محل
مشــهور به درب تنگ ملکی هادی ملکی و غیره باید تحدید شود و
برحســب تقاضای مالک که درخواست انتشــار آگهی تحدید حدود
اختصاصی نموده وقت تحدید حدود روز شنبه مورخ  97/11/13تعیین
و عملیات تحدید از ســاعت  8صبح در محل شروع و به عمل خواهد
آمد .به وســیله این آگهی از متقاضی مزبــور و کلیه صاحبان امالک
مجاور بر طبق ماده  14قانون ثبت دعوت میگردد که در وقت مقرر
در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند .واخواهی مجاورین نسبت به
حدود و حقوق ارتفاقی به اســتناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم
صورتمجلس تحدید تا ســی روز پذیرفته خواهد شد که بایستی کتب ًا
به اداره ثبت محل تســلیم و رسید عرض حال دریافت نمایید ضمن ًا
معترض از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد
داشــت که دادخواســت خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی
تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت ارائــه نماید در غیر این
صورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.
 /278م الف
رئیس ثبت استهبان
احمد انتظار

آگهی حصر وراثت
رقیه تارتار دارای شناســنامه شــماره  91729متولد  1326به شرح
دادخواســت از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین تارتار به شماره شناسنامه
 77777در تاریــخ  1362/4/10در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشــخصات فوقالذکر رقیه تارتار به شماره شناسنامه
 91729متولد  1326صادره از شیراز فرزند متوفی
 -2شریعت تارتار به شماره شناســنامه  380صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -3احمد تارتار به شماره شناسنامه  123صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -4رباب تارتار به شماره شناسنامه  1209صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -5خدیجه تارتار به شــماره شناسنامه  7288صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -6ســکینه تارتار به شماره شناســنامه  8320صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -7محمود تارتار به شــماره شناســنامه  913صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -8علیاصغر تارتار به شماره شناســنامه  116صادره 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.
 /19781م الف
رئیس شعبه  48مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
محمود ایمانی

آگهی حصر وراثت
ابراهیم برم شــوری دارای شناسنامه شــماره  3متولد 1352/1/5
به شــرح دادخواست از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی برم شوری به شماره
شناســنامه  49در تاریخ  94/7/28در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشــخصات فوقالذکر ابراهیم برم شــوری به شماره
شناسنامه  3صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -2گالبتون برم شوری به شماره شناسنامه  5صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -3مهری برم شوری به شــماره شناسنامه  6صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4کریم برم شوری به شماره شناســنامه  3صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -5عبدالرحیم برم شــوری به شماره شناســنامه  1صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -6گل ناز برم شوری به شماره شناسنامه  121صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -7علیاصغر برم شوری به شماره شناســنامه  134صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -8سعید برم شوری به شماره شناسنامه  149صادره 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.
 /19784م 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 شماره  139760311035004489مورخ  97/9/29هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه ســه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی روحاله ساعیان سپهر
فرزند صفرعلی به شماره شناســنامه  39صادره از شیراز کد ملی
 2299319964نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت
 226/68مترمربع به پالک  11/7454مفروز و مجزی شــده از پالک
 11/278واقع در شــیراز شهرک قصر قمشــه خیابان نشاط کوچه 9
کدپســتی  7198971819و  7198971820خریداری از مالکین رسمی
منوچهر رامشکن و حیدر رامشکن محرز گردیده است .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 اول97/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/8 :
/19785م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
مجتبی وزیری به موجب وکالتنامه شــماره  36586مورخ 95/1/26
دفتر اسناد رســمی شماره  230شــیراز با ارایه  3برگ استشهادیه
شناسه  139702158238000306که در دفترخانه اسناد رسمی شماره
 234صدرا تنظیم گردیده اســت مدعی اســت که تعداد یک جلد
ســند مالکیت به پالک  8/16482واقع در بخش  3شیراز ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت  277/07مترمربع به نام علی علوی صدر
در دفتر  584صفحه  398شــماره ثبت  98840سند مالکیت شماره
چاپی  033220الف  83صادر شده مورخ  97/6/6بازداشت گردیده
است به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور
ســند المثنی نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به ملک و
ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله کتب ًا
تسلیم 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.
 /19771م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی
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  139560311035005280هیــأت اول /دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه سه
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی عبداله دینکانی فرزند جعفر به
شماره شناســنامه  1نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت
 32/5مترمربع پالک فرعی  5734از  15اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  13فرعی از  15اصلی واقع در بخش ســه شیراز خریداری از
مالک رسمی جعفر دینکانی 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
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 اول97/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/8 :
/19786م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

سال بیست و  چهارم شماره 6538

آگهی حصر وراثت
طیبه سادات جناب زاده دارای شناســنامه شماره  864متولد 1348
شیراز به شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سید علیاکبر جناب زاده به
شــماره شناســنامه  494در تاریخ  97/7/11در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2سید هاشــم جناب زاده به شماره شناسنامه  449صادره از حوزه
شیراز
 -3سید عباس جناب زاده به شماره شناسنامه  2046صادره از حوزه
شیراز
 -4سید مهدی جناب زاده به شماره شناسنامه  2590صادره از حوزه
شیراز
 -5مریم الســادات جناب زاده به شماره شناسنامه  8303صادره از
حوزه شیراز
 -6زهرا ایران محبوب به شــماره شناســنامه  1216صادره از حوزه
شیراز
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.
 /19783م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
محســن رضایــی دارای شناســنامه شــماره  2280942178متولد
 1370/8/17به شــرح دادخواست به کالســه  970722از این شورا
درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که
شادروان حسین رضایی به شماره شناسنامه  181در تاریخ 1334/3/10
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضــی با مشــخصات فوقالذکر محســن رضایی به شــماره
شناسنامه  2280942178متولد 70/8/17
 -2عبدالــه رضایــی بــه شــماره شناســنامه  843کــد ملــی
2292236060صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -3یداهلل رضایی به شــماره شناســنامه  183صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4صغری رضایی به شماره شناسنامه  2صادره 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.
 /19776م الف
رئیس شعبه  35مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
روستا
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
مجتبی وزیری به موجب وکالتنامه شــماره  36586مورخ 95/1/26
دفتر اسناد رســمی شماره  230شــیراز با ارایه  3برگ استشهادیه
شناسه  139702158238000306که در دفترخانه اسناد رسمی شماره
 234صدرا تنظیم گردیده اســت مدعی اســت که تعداد یک جلد
ســند مالکیت به پالک  8/16481واقع در بخش  3شیراز ششدانگ
یک قطعه زمین به مســاحت  232/6مترمربع به نام علی علوی صدر
در دفتر  584صفحه  314شــماره ثبت  98812سند مالکیت شماره
چاپی  906681الف  83صادر شده مورخ  97/9/26بازداشت گردیده
است به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور
ســند المثنی نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به ملک و
ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله کتب ًا
تسلیم 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.
 /19772م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی
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  139760316014002371مورخ  97/9/19هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه
دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مرادعلی سهرابی فرزند مراد
به شماره شناســنامه  26صادره از کرند غرب در ششدانگ یکباب
ساختمان به مســاحت  86/21مترمربع قسمتی از پالک  5555فرعی
از  11و  19اصلی واقع در کرمانشــاه بخش  3حومه خریداری از مالک
رسمی هالل احمر کرمانشاه 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 اول97/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/7 :
/10104م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرمانشاه
فرهاد نوری
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  139760311035005630مورخ  97/9/27هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
سه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فرداد کرمی کشکولی فرزند
سپهدار به شماره شناســنامه  2440394785صادره از فیروزآباد کد
ملی  2440394785نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 199/64مترمربع به پالک  8/39157مفروز و مجزی شــده از پالک
 8/1196واقع در شیراز شهرک گویم شهرک زمینهای واگذاری شورا
کدپستی  7198474164خریداری از مالک رسمی سید فتحعلی جعفری
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 اول97/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/8 :
/19788م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی
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آگهی حصر وراثت
اسفندیار عبداللهی دارای شناسنامه شماره  10783متولد  48/1/2به شرح
دادخواســت از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان مهرانگیز یونسی زاده حقیقی به شماره شناسنامه
 58در تاریخ  97/9/17در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2منوچهر عبداللهی به شماره شناسنامه  81صادره از حوزه شیراز همسر
متوفیه
 -3عبدالعظیم عبداللهی به شــماره شناســنامه  21صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -4مهرزاد عبداللهی به شــماره شناســنامه  1469صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -5شــهناز عبداللهی به شماره شناســنامه  8380صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -6مهین عبداللهی به شماره شناسنامه  14061صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی
مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفیه
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.
 /19775م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
علیاکبر باقری به وکالت از معصومه کازرونــی نیاکان فرزند غالمعلی با
تسلیم  2برگ استشهادیه که در دفترخانه اسناد رسمی شماره  271شیراز
تنظیم گردیده اســت مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت به
پالک  8/29561واقع در بخش  3شــیراز به شماره چاپی  536576به نام
نامبرده ثبت گردیده و به علت ســهلانگاری مفقود گردیده و نامبرده
تقاضای صدور سند المثنی نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده 120
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک و
ســند 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 کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /19787م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی
آگهی حصر وراثت
شــاهرضا پارسایی دارای شناسنامه شــماره  2327متولد  1353/6/5به
شــرح دادخواست از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان علییار نجفزاده به شماره شناسنامه 166
در تاریــخ  93/9/24در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر شاهرضا پارسایی به شماره شناسنامه
 2327متولد 1353/6/5
 -2کی بانو زارعی به شــماره شناسنامه  318صادره از حوزه شیراز همسر
متوفی
 -3زربانو نجفزاده به شــماره شناســنامه  1082صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4ماه بانو نجفزاده به شــماره شناســنامه  1083صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -5ماه نگار نجفزاده به شــماره شناســنامه  1084صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -6علیحســین نجفزاده به شماره شناسنامه  1191صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -7فاطمه نجفزاده به شــماره شناســنامه  1502صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -8علیرضا نجفزاده به شــماره شناســنامه  1503صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -9محمد نجفزاده به شماره شناسنامه  47صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -10خدیجه نجفزاده به شــماره شناســنامه  76صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -11زهرا نجفزاده به شماره شناسنامه  430صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -12رقیه نجفزاده به شماره شناســنامه  2280458861صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -13ســمانه نجفزاده به شماره شناسنامه  2281270254صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -14آرزو نجفزاده به شــماره شناســنامه  2281607801صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی 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.
 /19780م الف
رئیس شعبه  48مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
محمود ایمانی
آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک شماره  353/1واقع در بخش  4ناحیه یک
شیراز
نظر به اینکه تحدید حدود عمومی ششــدانگ یک قطعه زمین جای بخس
رزی به پالک ثبتی شــماره  353/1بخش  4شــیراز به مساحت 19641/97
مترمربع در اداره ثبت اســناد و امالک ناحیه یک شــیراز انجام نشده و
اکنون طبق درخواست احدی از مالکین مشاعی محمدتقی سعادت فرزند
محمدکریم که مالک  108سهم مشاع از  432سهم سهام ششدانگ از قطعه
زمین مذکور میباشــد و سایر مالکین مشــاعی به نامهای بهمن جاسب
کمال همت و نجف علی کمال همت فرزندان علی شــاه هر کدام موازی
 108سهم مشــاع و مرحومه کبری کان همت (شهرت نامبرده کمال همت
بوده که به کان همت تغییر یافته) فرزند علی شــاه موازی  54سهم مشاع
که فوت نموده و وراث نامبرده عبارتند از شــهربانو دختر متوفی و اکبر و
عبدالکریم و مسلم و حیدر شــهرت همگی خلیل زادگان فرزندان مرحوم
جلیل و علی حســین یوسفی و فرج یوسفی و رسول یوسفی همگی فرزندان
کاظم هر کدام موازی  10/8ســهم مشــاع و فاطمه و زهرا و امنه و مرضیه
همگی یوسفی فرزندان کاظم هر کدام موازی  5/4سهم مشاع و محمدتقی
سعادت فرزند محمدکریم موازی  108سهم مشاع همگی از  432سهم سهام
ششدانگ یک قطعه زمین جای بخس رزی به مساحت  19641/97مترمربع
به پالک  353/1واقع در بخش چهار شیراز جبل دراک -که تقاضای انتشار
آگهی تحدید حدود اختصاصی را نموده است و وقت تحدید حدود مورخ
 97/11/14تعیین و عملیات تحدید حدود پالک مذکور از ساعت  8صبح در
محل شروع و به عمل خواهد آمد .به موجب این آگهی از مالکین و مجاورین
دعوت میشــود که در موعد مقرر آگهی در محل وقوع ملک حضور بهم
رســانید و مجاورینی که نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 86
اصالحی موادی از آیین نامه قانون ثبت نســبت به رقبه مذکور واخواهی
دارند یا قبل از انتشار این آگهی اقامه دعوی نمودهاند و در دادگاه مطرح
است میتوانند واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد مربوطه تسلیم و رسید
دریافت دارند .معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم واخواهی
به اداره ثبت اســناد مراجع ذیصالح قضایی مراجعه و دادخواست تقدیم
نمایند در غیر این صورت مســتدعی ثبت یا نماینده قانونی او میتواند با
مراجعه به دادگاه مربوطه گواهی عدم ارائه دادخواســت را دریافت و به
اداره ثبت تســلیم نماید اداره ثبت اسناد بدون توجه به اعتراض عملیات
تحدیدی را ادامه خواهد داد.
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