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آگهی حصر وراثت
علی رنجبر شیرازی دارای شناسنامه شماره  2281088464متولد 1371
به شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان حسین رنجبر شــیرازی به شماره
شناسنامه  211در تاریخ  97/3/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر علی رنجبر شیرازی فرزند متوفی
 -2غزل رنجبر شــیرازی به شماره شناسنامه  2283484456صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -3ایران رحیمی زاده قالتی به شماره شناسنامه  2299232974صادره
از حوزه شیراز مادر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی 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.
 /9242م الف
رئیس شعبه  40مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
کاکاجان یاری
آگهی حصر وراثت
نعمتاله زارع دارای شناسنامه شماره  4313متولد  1341/8/1به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان ایرج محمدی به شماره شناسنامه  53در
تاریــخ  73/6/11در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر ذینفع
 -2شاه بیبی زارع به شماره شناســنامه  86صادره از حوزه استهبان
مادر متوفی
 -3اشــکان محمدی به شماره شناسنامه  5480028146صادره از حوزه
خرامه فرزند متوفی
 -4طیبه زارع به شماره شناســنامه  3صادره از حوزه استهبان همسر
متوفی
 -5زهرا محمدی به شماره شناسنامه  50صادره از حوزه خرامه فرزند
متوفی
 -6سمیه محمدی به شماره شناسنامه  14صادره از حوزه خرامه فرزند
متوفی
 -7مریم محمدی به شماره شناسنامه  13صادره از حوزه خرامه فرزند
متوفی
 -8عباس محمدی به شــماره شناسنامه  4456صادره از حوزه خرامه
فرزند متوفی
 -9طاهره محمدی به شــماره شناسنامه  4455صادره از حوزه خرامه
فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی 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.
 /9243م 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  139760311029000085مورخ  97/2/29هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشبند
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مســلم ذبیحی فرزند هیبتاله به
شماره شناسنامه  1059صادره از فیروزآباد در یکباب خانه به مساحت
 356/9مترمربــع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 4370فرعی از  1231اصلی قطعه واقع در شهرستان فراشبند خریداری
از مالک رسمی مسلم ذبیحی 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 رســید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/5/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/5/16 :
/100م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند
تیمور منصوری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139760311015000190مورخ  97/3/29هیأت اول /دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی مجید ابراهیمی فرزند رحیم به شــماره
شناســنامه  5548صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب خانه به
مساحت  295/5مترمربع پالک  6340فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1018فرعی از  10اصلی قطعه یــک بخش  5فارس واقع
در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری از مرتضی و مصطفی ابراهیمی
وراث رضا ابراهیمی مالک رســمی 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
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 مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/5/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/16 :
 /4356م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
محمدعلی زارعی

آگهی حصر وراثت
جلیل علیپور دارای شناســنامه شــماره  1متولد  1337/1/2به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان گوهر رزاقی به شماره شناسنامه  710در
تاریخ  97/1/20در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2کاظم علیپور به شــماره شناســنامه  1300صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -3مهدی علیپور به شماره شناســنامه  948صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -4حسین علیپور به شماره شناسنامه  7صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفیه
 -5گلناز علیپور به شماره شناســنامه  1301صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -6مهناز علیپور به شــماره شناسنامه  14747صادره 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.
 /9239م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک  39/7351واقع در قطعه یک بخش
 9فارس سروستان
نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ پــاک  39/7351متخذه از
پالک  39/673متعلق به غالمرضا زارع گل فرزند عوض به مساحت
 507/60مترمربع در ششدانگ یکباب خانه واقع در قطعه یک بخش 9
فارس سروســتان به عمل نیامده است و نامبرده فوقالذکر تقاضای
تحدید حدود نمودهاند برحسب تقاضای وی وقت تحدید حدود در
روز دوشــنبه مورخ  97/5/22تعیین و عملیات تحدیدی از ساعت 9
صبح در محل وقوع ملک مزبور شــروع و بــه عمل خواهد آمد اینک
بدینوسیله از متقاضی و صاحبان امالک مجاور طبق ماده  14قانون ثبت
دعوت به عمل میآید که به وقت مقرر در محل وقوع اراضی حضور
به هم رسانند .مدت واخواهی طبق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم
صورتجلسه مدت  30روز پذیرفته خواهد شد عدم حضور متقاضی و
صاحبان امالک مجاور مانــع تحدید حدود نخواهد بود ضمن ًا معترض
مکلف اســت طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده
معترضین ثبتی مصوب  1303/2/25و ماده  86آیین نامه اجرایی ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به
مرجع قضایی محل تسلیم دارد و اال حق او ساقط خواهد شد.
/61م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سروستان
یعقوب حقپرست
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  139760311029000117هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشــبند تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی حبیب کشــمیری فرزند محمود به شــماره شناسنامه 29
صادره از فراشــبند در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 321/89
مترمربــع پالک  4369فرعــی از  1231اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  841فرعی از  1231اصلی واقع در فراشــبند بخش  8فارس
خریداری از مالک رســمی 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 اول97/5/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/5/16 :
/96م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند
تیمور منصوری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139760311015000206مورخ  97/3/31هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جمال همتی راد فرزند غالمعلی به
شماره شناسنامه  315صادره از شیراز در ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  134871/5مترمربع پالک  31فرعی از  76اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  76اصلی قطعه یک بخش  5فارس واقع
در حوزه ثبت ملک ارسنجان به موجب اسناد رسمی شماره  127391و
 127417مورخ  1391/5/5دفتر  69شیراز انتقالی از طرف وراث صمد
حمیدی مالک رسمی 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 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 ،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 اول97/5/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/16 :
 /4352م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
محمدعلی زارعی

در مصرف برق صرفه جویی کنیم

سال بیست و  سوم شماره 6399

آگهی حصر وراثت
علیرضا منشــی دارای شناسنامه شــماره  495متولد  1351به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان زهرابیگم سرومند به شماره شناسنامه 335
در تاریخ  92/9/20در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر علیرضا منشی
 -2اعظم منشی به شماره شناسنامه  20494صادره از حوزه استهبان
 -3اسماعیل منشی به شماره شناسنامه  337صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفیه
 -4محمدجعفر منشی به شماره شناسنامه  580صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -5ابراهیم منشــی به شماره شناســنامه  350صادره از حوزه شیراز
همسر متوفیه
 -6محمدحســین منشی به شماره شناســنامه  11602صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی 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.
 /9244م الف
شعبه  33مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون بــه موجب رأی شــماره  139660311029000516مورخ 96/12/7
هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
ششدانگ یک درب باغ نخلی تحت پالک  1231/4310مفروزی از پالک
 1231اصلی به مساحت  32580/37مترمربع واقع در فراشبند بخش
 8فارس در مالکیت باقر پورزارعی فرزند عوضعلی قرار گرفته است
و مطابق ســوابق ثبتی تحدید حدود پالک اصلی پس از انتشار آگهی
تحدید حدود به عمل نیامده اســت لذا حسب تقاضای مالک و برابر
دســتور تبصره ماده  13قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی عملیات تحدید حدود پالک موصوف روز پنجشنبه
مورخ  97/6/1ساعت  9صبح در محل وقوع ملک شروع و انجام خواهد
گرفت .لذا به وســیله این آگهی از کلیه صاحبان امالک مجاور دعوت
میگردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور یافته و چنانچه
نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک مذکــور ادعایی دارند طبق
مــاده  20قانون ثبت ،اعتراض خود را کتب ًا از تاریخ تنظیم صورتمجلس
تحدید حدود به مدت  30روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
فراشبند تسلیم و رسید دریافت دارند.
 /94م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند
تیمور منصوری
آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون بــه موجــب آراء شــماره  139660311029000493و
 139660311029000494مــورخ  96/11/26هیأت قانــون تعیین تکلیف
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یک قطعه زمین
زراعتی تحت پالک  1240/90مفروزی از پالک  1240اصلی به مســاحت
 143666/62مترمربع واقع در فراشــبند بخش  8فارس در مالکیت
حمید جوکار فرزند غالمحســین و علیحسین شادی فرزند مرتضی
(هر یک ســه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک مذکور) قرار گرفته
است و مطابق ســوابق ثبتی تحدید حدود پالک اصلی پس از انتظار
آگهی تحدید حدود به عمل نیامده اســت لذا حسب تقاضای مالک و
برابر دستور تبصره ماده  13قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی عملیات تحدید حدود پالک موصوف روز پنجشنبه
مورخ  97/6/1ساعت  9صبح در محل وقوع ملک شروع و انجام خواهد
گرفت .لذا به وســیله این آگهی از کلیه صاحبان امالک مجاور دعوت
میگردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور یافته و چنانچه
نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک مذکــور ادعایی دارند طبق
مــاده  20قانون ثبت ،اعتراض خود را کتب ًا از تاریخ تنظیم صورتمجلس
تحدید حدود به مدت  30روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
فراشبند تسلیم و رسید دریافت دارند.
 /99م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند
تیمور منصوری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139560311015002174مورخ  95/7/5هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی فاطمه علیخانی فرزند جمعه به شــماره
شناسنامه  7826صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  350/40مترمربع پالک  5953فرعی از  10اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  1040فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس ارسنجان خریداری وراث مرحوم علی علیخانی مالک رسمی
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 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 اول97/5/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/16 :
 /4366م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
محمدعلی زارعی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139760311015000205مورخ  97/3/31هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جمال همتی راد فرزند غالمعلی به
شماره شناسنامه  315صادره از شیراز در ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مســاحت  135045مترمربع پالک  32فرعی از  76اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  76اصلی قطعه یک بخش  5فارس واقع
در حوزه ثبت ملک ارسنجان به موجب اسناد رسمی شماره  127391و
 127417مورخ  1391/5/5دفتر  69شیراز انتقالی از طرف وراث صمد
حمیدی مالک رسمی 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 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 ،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 اول97/5/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/16 :
 /4354م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
محمدعلی زارعی
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آگهی
خواهــان حمیدرضا خــوب یار دادخواســتی به طرفیــت خواندگان
اکبر علیرضازاده ،ســعید حقپرســت اصطهباناتی و غیره به خواسته
اثبات مالکیت و غیره تقدیم دادگاههای عمومی شهرســتان اســتهبان
نموده که جهت رســیدگی بــه شــعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی)
دادگستری شهرستان اســتهبان واقع در اســتهبان ارجاع و به کالسه
 )950967( 9509987320100955ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن
(اجرای قرار کارشناسی) مورخ  97/6/6ساعت  9/30صبح تعیین شده
است .به علت مجهولالمکان بودن خواندگان محمود عالینژاد فرزند
محمود و محمدرضا مهدیزاده فرزند محمد و درخواســت خواهان و
به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکی از جراید
کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع
از مفــاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی
حاضر گردد .کارشناسان منتخب ســید اصغر حقانی  09173148823و
محمدعلی رجبی  09173146414و عبدالناصــر جهانخواه 09177110685
میباشند چنانچه جهات ردی وجود داشته باشد ظرف یک هفته اعالم
نمایید.
 /145م الف
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی استهبان
روحانی
آگهی مزایده مرحله اول و دوم
دایره اجرای احکام حقوقی شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری
داراب در نظر دارد به موجب پرونده اجرایی کالسه ( 960988مزایده
مرحله اول) یک دستگاه فوتون  6تنی به شماره پالک  963ع  97ایران
 73رنگ آبی الجوردی مدل  1386به شماره موتور hc503158pa05
با قیمت پایه  250000000و (مزایده مرحله دوم) یک دســتگاه فوتون به
شــماره پالک 276ع  94ایران  63رنگ ســفید مدل  1387به شماره
موتــور  hc500291sa15با قیمت پایه  230000000ریال متعلق به حســین
فیروز به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شرکت در
مزایده باشــد در تاریخ  97/5/15رأس ساعت  10صبح در محل اجرای
احکام دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان ،از قیمت کارشناســی
شروع و شــخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین
قیمت را پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شخص 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.
 /283م 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139760311015000071مــورخ  97/2/29هیأت اول/
دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی غالم عباس غیبی فرزند اســد به
شماره شناســنامه  3184صادره از مرند در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  195/7مترمربع پالک  6336فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1307فرعی از  10اصلــی قطعه یک بخش  5فارس واقع
در حوزه ثبت ملک ارســنجان خریداری از بیگم رحیمی و رضا رحیمی
مالکین رســمی 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 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 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/5/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/16 :
 /4358م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
محمدعلی زارعی
آگهی نوبتی سه ماهه اول سال  1397واقع در قطعه یک بخش  9فارس
سروستان
برابر مــواد  11و  12قانون ثبت و  59آیین نامــه اجرایی قانون مذکور
اسامی اشخاصی که امالک آنها در ســه ماهه اول سال  97درخواست
ثبت شــده با ذکر شــماره پالک و نام و نام خانوادگی و مقدار و نوع و
محل وقوع ملک به ترتیب ذیل جهت اطالع عموم آگهی میگردد:
-1پالک شماره  39/7373متخذه از پالک شماره  39اصلی محمدکاظم
توکلی سروستانی فرزند اصغر ششــدانگ یک قطعه زمین که قب ً
ال به
صورت شارع متروکه بوده است به مساحت  23/77مترمربع واقع در
قطعه یک بخش  9فارس سروستان
-2پالک شماره  39/7461متخذه از پالک شماره  39/374عبدالرحمن
هاشمزاده فرزند ابراهیم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  162/98مترمربع واقع در قطعه یک بخش  9فارس سروستان
 -3پالک شماره  39/7497متخذه از پالک شماره  39اصلی محمدرضا
افتخاری خواه فرزند قاسم ششدانگ یک قطعه زمین که قب ً
ال به صورت
شارع متروکه بوده است به مساحت  7/05مترمربع واقع در قطعه یک
بخش  9فارس سروستان
 -4پالک شــماره  39/7487متخذه از پالک شــماره  39/819حسن
حسنزاده فرزند یداله ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت
 718/94مترمربع واقع در قطعه یــک بخش  9فارس حوزه ثبت ملک
سروستان
 -5پالک شــماره  38/1006متخذه از پالک شــماره  38/266علیرضا
نیکبخت سروســتانی فرزند خداداد ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 291/60مترمربع واقع در قطعه یک بخش  9فارس سروستان
 -6پالک شــماره  39/7461متخــذه از پالک شــماره  39/374تقی
هاشمزاده فرزند مهدی ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  162/98مترمربع واقع در قطعه یک بخش  9فارس سروستان
لذا طبق مــاده  16قانون ثبت و ماده  86اصالحــی آیین نامه هر کس
نســبت به رقبات باال واخواهی دارد و یا قبل از انتشار این آگهی اقامه
دعوی نموده و در دادگاه مطرح اســت میتوانــد اعتراض خود را یا
گواهی مشــعر بر طرح دعوی ظرف مدت  90روز از تاریخ انتشار آگهی
نوبت اول به اداره ثبت اســناد و امالک سروستان مراجعه نماید سپس
بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد
و امالک دادخواســت خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی
تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک تحویل نماید در
غیر این صورت با ارایه گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی متقاضی
ثبــت یا نماینده قانونی وی این اداره بــدون توجه به اعتراض عملیات
ثبتــی را با رعایت مقررات ادامه میدهد تحدید حدود پالکهای فوق
با رعایت مواد  14و  15قانون ثبت بعدا ً به ترتیب شماره به عمل خواهد
آمد و واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده
 20قانون ثبت در موقع تحدید حدود پذیرفته خواهد شد.
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