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دوشنبه  28اردیبهشت 1394

فصل تابســتان نزدیک اســت و بســیاری از
عزیزان راهی ســفرهای تابســتانی خواهند بود.
کارهای بســیاری برای انجان دادن وجود دارد از
جملــه خرید بلیط هواپیما یا دیگر وســایل حمل
و نقل ،رزرو هتل ،برنامه ریزی ســفر ،جمع آوری
وســایل که در یک لحظه هر مســافری را گیج
می کنــد .در ایــن میان کســانی که با مشــکل
ســازماندهی امور روبرو هســتند ،از فکر کارهای
ســفر دچار استرس شده و گاهی عطای سفر را به
لقایش می بخشــند .نگران نباشید! با خواندن این
مقاله و رعایت این نکات شــما سفری خوب پیش
رو خواهید داشت.
 1نرم افزار مناسب :تریپیت ()Tripit
جمــع آوری اطالعات ســفر از جملــه رزرو
کردن ها ،چک کردن صورت حســاب ها ،جزئیات
پرواز ،گزارش آب و هوا و حتی پیشنهاد یک مکان
دیدنی از میان دیگر نقاط ،همگی از کارایی های
این نرم افزار دوست داشتنی است .بدین ترتیب که
شما اجازه ی دسترســی به ایمیلتان را به تریپیت
می دهید و در صورت به دســت آوردن اطالعات
مورد نظــر ،این مطالب در جدول زمانی برنامه ی
سفر شما قرار داده می شود.
 – 2لباس مناسب
کفــش هایتــان را درآورید ،وســایلتان را در
ســبد بگذارید ،لپ تاپ خــود را از کیفتان بیرون
آورید ،حاال زمان چک شــدن در فرودگاه اســت!

انجام این کارها هر فردی را خســته و کوفته می
کند .بنابرای بهترین روش ،انتخاب کفشــی است
که به راحتی پوشیده شــود ،تا حد امکان از بستن
کمربند خودداری کنید و همگی وســایل از جمله
لباس ،روسری ،کیف پول و وسایل سبک دیگر را
در یک کیف و فقط یک کیف جای دهید .هرچه
وســایل سبک تر باشــند ،راحت تر از این مهلکه
گذر می کنید!
 – 3کیف مناسب
بهترین کیف آن است که حداقل دارای دو بخش
زیپ دار باشد .پاسپورت و مدارک سفر را در یکی
و تلفن همراه و دیگر وسایل را در بخش دیگر قرار
دهید .هر آنچه که مورد نیاز است و از کیف بیرون
می آورید را به سرعت ســر جای خود قرار دهید
تا خطر گم شــدن آنها را کمتر کنید .دسته ی بلند
کیف به حرکت راحت تر دســت های شما کمک
می کند .در ضمن از کیف های باکیفیت مثل چرم،
استفاده کنید.
 – 4وسایل مناسب
چپاندن وســایل مختلف در کیفــی که با خود
بــه داخــل هواپیما مــی برید ،تنها یــک نتیجه
دربــر دارد و آن چیزی جز بــی نظمی مضاعف
نیســت .آن چیزهایی که مورد نیاز شــما هستند,
مدارک ســفر ،بالشــتک گردن ،هدفــون ،کمی
خوراکی ،دارو ،جواهــرات ،کامپیوتر ،تلفن همراه،
کیف پول و کتاب خوان دیجیتال می باشند.
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شماره 5473

دانستنی هایی برای سفر راحت

 – 5برچسب های مناسب

همیشــه برای جاسازی وســایل در محیطی

کوچک دچار مشکل می شوید؟ و با برداشتن یکی
از آنهــا ،بقیه هم پخش و پال می شــوند؟ از این
به بعد دور هر دســته از وســایل خاص ،یک بند
مخصوص ببندید و بدین ترتیب از جا به جا شدن
آنها جلوگیری کنید.
 – 6لیست مناسب
بهتریــن روش برای فراموش نکردن وســایل
مــورد نیاز ،تهیه ی لیســت ،آن هــم از چند روز
قبل اســت .اگرچه که بســیاری از وســایل ،در
دقیقه ی  90ســر از چمدان شــما در می آورند ،با
این حال تعدادی از آنها ثابت بوده و از انباشــتگی
وسایل مختلف در روز آخر ،جلوگیری می کنند.
– 7چیزهای مناسب
چگونگی چیدمان وسایل به اندازه ی چیزهای
چیدنی مهم است 3 .اصل را فراموش نکنید:
 – 1ســعی کنید از رنگ های متنوع استفاده
نکنید ،هماهنگ کردن بخش های مختلف لباس
با هم سخت می شود.
 – 2برای سِ ــت کردن به زیــورآالت اعتماد
کنید .بدین ترتیــب از جای گیری زیاد جلوگیری
می شود.
 – 3فقط سه جفت کفش را در لیست خود قرار
دهید :کفش روز ،کفش شب و کتانی.
 – 8چیدمان مناسب
همه ی مــا از “لول کردن لبــاس” به منظور
جای گیری کمتر شنیده ایم ،اما ما مطلب دیگری
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را پیشــنهاد می کنیم .چنانچه لباس های خود را
لول کنید ،امکان شناســایی آنها کمتر می شــود،
بنابراین تکه های لباس شبیه هم مثل پیراهن ها
را کنار یکدیگر قرار دهید .وسایل سنگین تر را در
طبقات زیرین و ســبک ترها را باالتر قرار دهید.
جوراب ها را در کیســه های پالستیکی گذاشته و
در جای خالی بین وسایل جاسازی کنید.
 – 9چک کردن مناسب
در  5دقیقه ی آخر پرواز ،فکر خود را جمع و جور
کنید ،به جیب پشــتی صندلی نگاهی بیاندازید و
کاری را کــه در مرحله ی بعدی انجام می دهید،
در نظر آورید .در ضمن به هنگام بلند شدن از روی
صندلی ،به آن نگاهی بیاندازید تا چیزی جا نمانده
باشد.
 – 10جابجایی مناسب
وقتی به هتل یا محل اقامت خود می رســید
بخشــی از کمد را برای آویزان کردن لباس ها و
بخشــی دیگر را برای تا کردن و گذاشتن لباس ها
اختصاص دهیــد .زیر لباس های آویزان شــده،
کفش های خود را قرار دهید .قســمتی از اتاق را
خالی نگه داشته تا بتوانید ،وسایلی را که خریداری
می کنید ،در آنجا بگذارید .همیشه چیزهایی چون
تلفن همراه یا کلید اتاق فراموش می شوند .برای
جلوگیری از این قضیه ،آنها را در مکان هایی قرار
دهیــد که به هیچ وجه از یاد نمی روند .مثال تلفن
خود را در کفشتان بگذارید!

پاتوقی برای مهمانهای ویژه در تهران
اگر به دنبال وقت گذرانی در یک فضای سرسبز ،زیبا و تاریخی در پایتخت
هستید ،پیشنهاد می کنیم خود را به خیابان ولیعصر برسانید و به باغ فردوس
زیبا سری بزنید.
باغ فردوس نام محلهای در شــمیران اســت که تا میدان تجریش فاصله
زیادی ندارد .این محله با کاخ تاریخی اش شناخته می شود که درسال ۱۲۶۴
قمری به دستور محمدشاه قاجار ساخته شد اما شاه جوان آنقدر عمرش به دنیا
نبود که در آن زندگی کند.
چون همزمــان با بیماری و مرگ او قصر نیمهتمام ماند و محمدشــاه در
همان قصر نیمهتمام درگذشت .این کاخ بعدها کامل شد و حاال موزه سینمای
ایران در آن برپا شــده و در آن عکسها ،اسناد و وسایل و تجهیزات قدیمی
سینما نگهداری می شود.
این کاخ دو طبقه به ســبک قاجاری ســاخته شــد که به آن گوش فیل
می گویند .در هنگام ســاخت کاخ ،درباریان شاه هم عمارتی ییالقی در کنار
کاخ ساختند و نام آن را باغ فردوس گذاشتند.

محوطه باغ با ســنگچین ها و اســتخرهای متعدد تزئین شد و بعدها ،در
قســمت جنوبی آن ساختمانی به نام رشــک بهشت ساختند که هنر معماران
اصفهانی و یزدی اســت .پلکان این ســاختمان از مرمر اعالی یزد اســت و
دیوارهای داخل اتاق با کاغذهای طالکاری شده و برجسته پوشانده شدند.
این محله با کاخ تاریخی اش شــناخته می شود که درسال  ۱۲۶۴قمری
به دســتور محمدشاه قاجار ساخته شد اما شاه جوان آنقدر عمرش به دنیا نبود
که در آن زندگی کند
ســال ها بعد ،کاخ در اثر بی توجهی تخریب شد و سنگهای مرمر آن به
عمارت امیریه (مدرسهنظام) برده شدند.
دکتر محمود افشار یزدی در سال  ،۱۳۱۶قسمتی از باغ و ساختمان اندرونی
را خرید و با خرید قطعات اطراف و اضافه کردن آن به باغ ،مساحت باغ را به
 12هکتار رســاند .او در سال  ،۱۳۳۷باغ و ساختمانها را وقف امور فرهنگی
کرد و در ســال  ۱۳۵۲قسمتی از آن برای استقرار موسسه لغت نامه دهخدا و
موسسه باستانشناسی به دانشگاه تهران اختصاص یافت.

ثبتی و دادگستری
آگهی ابالغ دادنامه

شماره کالسه93/674 :
شماره دادنامه93/641 :
تاریخ رسیدگی93/12/25 :
خواهان :غالمرضا جوکار ســاکن فســا فاز  2خیابان شــهید باهنر جنب
مسجد ابا عبداله الحسین (ع)
خوانده :نادر خسروانی شیری مجهولالمکان
خواسته :مطالبه
مرجع رسیدگی کننده :شورای حل اختالف حوزه دوم شهرستان فسا
به تاریخ  93/12/26در وقت فوقالعاده جلسه شورای حل اختالف شعبه
 2با حضور امضاء کننده ذیل تشــکیل است پرونده کالسه فوق از دفتر
شــورا واصل و تحت نظر قرار گرفت با بررسی محتویات پرونده ختم
رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای قاضی شورا
در خصوص دادخواست خواهان غالمرضا جوکار ساکن فسا فاز  2خیابان
شهید باهنر جنب مسجد ابا عبداله الحسین (ع) به طرفیت نادر خسروانی
شــیری مجهولالمکان به خواسته مطالبه وجه چک به میزان  3000000ریال
به انضمام کلیه خســارات قانونی و ضرر و زیان و خسارات تاخیر و تادیه
و هزینه دادرســی با توجه به مجموع محتویــات پرونده و نظر به عدم
حضور خوانده علیرغم آگهی ابالغ وقت رســیدگی مورخ  93/12/25و
مالحظه گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه نظر
به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیونیت صادر کننده
و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و با عنایت به نظریه مشورتی اعضای
شورای حل اختالف و مستندا ً به ماده  11قانون شورای حل اختالف و مواد
 519 ،198از قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به
پرداخت مبلغ سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 150000
ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید
چک تا زمان اجرای حکم براســاس شاخص اعالمی بانک مرکزی در حق
خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت 20
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و  20روز پس از آن قابل
تجدیدنظر در محاکم عمومی و حقوقی شهرستان فسا میباشد.
 /2929م الف
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فسا
سعید مددی
دبیر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فسا
جاویدی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139460311010000346مــورخ  94/2/5هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
خانم جیران فتحی دریمی فرزند عبدالرضا به شــماره شناسنامه 6274
صادره از داراب به شماره ملی  2490062727در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  1639/20مترمربع پالک  3فرعــی از  2037اصلی مفروز و
مجزا شده از پالک  2037اصلی قطعه  2واقع در بخش  12فارس داراب
خریداری از مالکین اولیه وراث شــاه مرادشــکوه دریمی محرز گردید
حقــوق ارتفاقی ندارد .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 داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ
رســید 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 اول94/2/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/3/12 :
 /96م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده کالســه  931107به موجب احکام صادره از شــعبه سوم
دادگاه حقوقی فســا محکوم علیه اسماعیل خســروی فرزند الهقلی
محکوم اســت به پرداخت مبلغ  205941304ریــال در حق محکوم له
فاطمه جوکاری فرزند علی و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 5100000
ریال با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــده و در مهلت
مقرر نســبت به اجرای حکم اقدامی ننموده است بنا به درخواست
محکوم له به منظور اســتیفاء محکوم به و هزینه اجرایی ملک -4167
 3155/4178-4177متعلق به محکوم علیه از ســوی این اجرا توقیف و
توسط کارشناس رســمی قوه قضاییه به شرح زیر توصیف و ارزیابی
شده است و مقرر است از ساعت  9صبح الی  12ظهر مورخ 94/3/17
در محل اجرای احکام حقوقی فســا از طریق مزایده به فروش برسد
مزایده از قیمت  1540000000ریال با نظریه کارشناســی شروع میشود
و به هر شــخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید
فروخته خواهد شــد  10درصد وجه مزایده فیالمجلس بصورت وجه
نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی
وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده
بــه نام خریدار منتقل خواهد شــد در صورتی کــه در مهلت مقرر
خریدار بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید ســپرده وی پس از کسر
هزینههــای مزایده به نفع دولت ضبــط و مزایده تجدید میگردد
در صورت وصول اعتــراض از ناحیه طرفین ظرف یک هفته از تاریخ
مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض از سوی
دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد ضمنا 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 به این شرح است:
ملک به شــماره پــاک  3155/4178-4177-4167متراژ عرصه 150
مترمربع و متراژ اعیانی  150مترمربع با نوع کاربری تجاری مســکونی
میباشــد واقع در فاز  5خیابان شــهید خضری -نانوایی که به مبلغ
 1540000000ریال کارشناسی گردیده است میباشد.
 /112م الف
مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فسا
علیرضا زنگنه اینالو
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139460311010000351مورخ  94/2/5هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقــای محمدرضا عــوضزاده فرزند اماناله به شــماره
شناســنامه  275صادره از داراب به شــماره ملی  2490204963در
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  718/70مترمربع پالک  41فرعی
از  2122اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  2122اصلی قطعه  2واقع
در بخش  12فارس داراب خریداری از مالک اولیه اماناله عوضزاده
محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد .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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم 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 اول94/2/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/3/12 :
 /96م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

آگهی ابالغ دادنامه

شماره کالسه93/673 :
شماره دادنامه93/639 :
تاریخ رسیدگی93/12/25 :
خواهان :غالمرضا جوکار ســاکن فسا خیابان شــاهزاده قاسم کوچه 4
پالک 32
خوانده :ابوالقاسم رنجبر مجهولالمکان
خواسته :مطالبه
مرجع رسیدگی کننده :شورای حل اختالف حوزه دوم شهرستان فسا
به تاریخ  93/12/26در وقت فوقالعاده جلســه شــورای حل اختالف
شعبه  2با حضور امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق از
دفتر شورا واصل و تحت نظر قرار گرفت با بررسی محتویات پرونده
ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای قاضی شورا
در خصوص دادخواســت خواهان غالمرضا جوکار ســاکن فسا خیابان
شــاهزاده قاســم کوچه  4پالک  32بــه طرفیت ابوالقاســم رنجبر
مجهولالمکان به خواســته مطالبه وجه چک به میزان  4920000ریال به
انضمام کلیه خســارات قانونی و ضرر و زیــان و تأخیر و تادیه و هزینه
دادرسی با توجه به مجموع محتویات پرونده و مالحظه گواهینامه عدم
پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محــال علیه و با توجه به عدم حضور
خوانده در جلســه رســیدگی مورخ  93/12/25علیرغم ابالغ قانونی
در آگهی ابالغ وقت رســیدگی نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید
دارنده حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی
دارد مســتنداً به ماده  11قانون شــورای حل اختالف و مواد 519 ،198
از قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت
مبلغ  4920000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  150000ریال هزینه
دادرســی و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا
زمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان
صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی اســت و ظرف مدت  20روز
پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و  20روز پس از آن قابل
تجدیدنظر در محاکم عمومی و حقوقی شهرستان فسا میباشد.
 /2927م الف
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فسا
سعید مددی
دبیر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فسا
جاویدی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
شهربانو رمضانی گهروئی با تســلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر
اسناد رسمی شماره  223شــیراز تنظیم گردیده است مدعی است
که تعداد یک جلد ســند مالکیت مربوط بــه پالک  12/7780واقع در
بخش  3شیراز که ذیل ثبت  21793صفحه  77دفتر  224امالک به نام
شهربانو رمضانی گهروئی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 484541
ب 91صادر و ســابقهای از رهن مشاهده نگردید به علت سهلانگاری
مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نموده
مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود 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 اصل سند مالکیت یا خالصه
معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در
صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/919م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

آگهی موضوع ماده  3قانون و  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر بــه اینکه هیــات موضوع تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فسا
به شــرح رای  139360311007000076مورخ  94/1/31تصرفات مفروزی
مالکانه ملکتاج اســمعیلی فرزند پرویز به شماره شناسنامه  1صادره از
آباده دارای کد ملی  2411111861نســبت به ششدانگ یکباب خانه یک
قسمت مفروز از پالک  3159اصلی واقع در بخش دهم فارس شهرستان
فسا اراضی معروف به خیرآباد محله طالقانی خریداری مستقیم از مالکین
رسمی وارثین مرحوم محمدباقر مساح به مساحت  137/50مترمربع را
به منظور صدور ســند مالکیت تایید نموده است جهت آن پالک 282
فرعی از  3159اصلی منظور شــده است علیهذا در اجرای ماده  3قانون
و  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع عموم مالکین
مشاعی و سایر صاحبان حقوق در روزنامههای افسانه و عصر مردم چاپ
شیراز آگهی می شود و معترضان می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ
انتشار اولین آگهی نسبت به تنظیم دادخواست اعتراض به مرجع قضایی
و اخذ گواهی الزم به اداره ثبت محل ارائه نمایند بدیهی اســت در غیر
این صورت پس از انقضای مهلت مقرر اداره ثبت برابر مقررات نسبت
به صدور ســند مالکیت اقــدام خواهد نمود در هر حال صدور ســند
مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/2/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/2/28 :
 /85م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فسا
محسن مرتضوی نیا

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  139460311017000037مورخ  94/2/1هیأت دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی علیاصغر چراغی فرزند کاکاجان به شماره شناسنامه  1صادره
از کربال در ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت  80000مترمربع تحت
پــاک  1298فرعــی از  222اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 222
باقیمانده قطعــه یک بخش  5فارس واقع در خرامه شــهرک ایثار باغ
پسته برادران چراغی خریداری باواســطه از مالک رسمی قباد رسولی
لب حسینی فرزند محمدمراد 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 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
ســند مالکیت صادر خواهد شــد در هر حال صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/2/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/3/12 :
 /923م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی

