ثبتی و دادگستری
دوشنبه  10دی 1397
آگهی اجراییه
شماره اجراییه9710427141300212 :
شماره پرونده9709987141300472 :
مشــخصات محکوم له :پاینده احمدی زی فرزند نوروزخان به نشانی
استان فارس -شهرستان شیراز 20 -متری سعدی کوچه بانک کشاورزی
جنب بانک منزل شخصی
مشــخصات محکوم علیه :عیســی خان کشــاورز فرزند حضرت گل
مجهولالمکان
محکوم به :به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه
مربوطه  9709977141300644محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت
مبلغ  50000000ریال بابت اصل خواســته به انضمام خسارات تأخیر تأدیه
از تاریخ تقدیم دادخواســت مورخ  97/6/18لغایت اجرای حکم مطابق
شاخص بانک مرکزی و مبلغ  913000ریال هزینه دادرسی در حق خواهان
و پرداخت نیم عشر هزینه اجرایی در حق صندوق دولت.
/19646م الف
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شیراز
یداله حسینی
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  139760311035005052مورخ  97/9/1هیأت اول /دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه سه
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی محمد طاهری فرزند عبداله به
شماره شناسنامه  44صادره از سپیدان کد ملی  2549765125نسبت به
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  199/94مترمربع به پالک 8/39135
مفروز و مجزی شده از پالک  8اصلی واقع در شهرک گویم خیابان یاس
کوچه  11قواره چهارم ســمت چپ کدپستی  7197116295خریداری از
مالک رســمی عیدی غفاری 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 تســلیم 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 اول97/10/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/26 :
/19643م الف
رئیس اداره 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  139760311035004526مــورخ  97/8/1هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
سه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد میرزائی فرزند قنبر به
شماره شناسنامه  1251صادره از نجفآباد کد ملی  1090622325نسبت
به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت  2000مترمربع به پالک 12/36404
مفروز و مجزی شده از پالک  12اصلی واقع در شیراز بروی جاده شیراز
سپیدان روبروی گلدشت حافظ کدپســتی  7198646319خریداری از
مالک رسمی محمدمهدی کشمیری احد از ورثهای حیدرعلی کشمیری
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 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 است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/10/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/26 :
/19642م الف
رئیس اداره 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  139760311029000259مورخ  97/5/25هیأت 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 علیاکبر جمشــیدی فرزند احمد
به شماره شناسنامه  2440155330صادره از فراشبند در یکباب خانه به
مساحت  353/8مترمربع به پالک فرعی  4739از  1231اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  842فرعی از  1231اصلی قطعه  6بخش  8فارس
واقع در شهرستان فراشبند خریداری از مالک رسمی شهریار جمشیدی
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 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 است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/10/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/25 :
/201م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند
امید حسینی
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  139760311035004659مورخ  97/8/12هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه سه
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی عصمت عرب مؤخر فرزند قاید
به شماره شناســنامه  27608صادره از بوشهر کد ملی 3500276237
نســبت به ششــدانگ یکباب خانه بــه مســاحت  70/08مترمربع به
پالک  8/39121مفروز و مجزی شــده از پــاک  8باقی مانده واقع در
شیرازگویم باغ نو وصال شیرازی کوچه  10خریداری از مالک رسمی صفر
جمالی محرز گردیده اســت .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،
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 اول97/9/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/10 :
/18498م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

 23ربیعالثانی Dec 31، 2018 1440

آگهی اجرای صیغه طالق
بدینوســیله به حســین قدیمی کدنجی فرزند خداداد به شــماره
شناســنامه  2155ابالغ میگردد که در مورخ  97/10/8تحت شماره
 12287صیغه طالق جاری گردیده اســت و همســر شــما فاطمه
عزیزی ســبوکی فرزند الهداد مطلقه به طــاق بائن خلع نوبت اول
گردیده اســت شــما میتوانید جهت ثبت طالق در شناسنامه به
آدرس این دفترخانه به نشــانی شیراز خیابان مالصدرا خیابان شهید
جمالی ســاختمان پارس طبقه دوم واحد  15دفتر طالق  47شــیراز
مراجعه فرمایید.
/19637م الف
سردفتر  47طالق شیراز
دکتر حمزه اسفندیاری بیات
آگهی حصر وراثت
سکینه رئیسی جوکار دارای شناســنامه شماره  2447متولد  1325به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی اوفی به شماره شناسنامه 7
در تاریخ  95/7/14در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشــخصات فوقالذکر ســکینه رئیسی جوکار همسر
متوفی
 -2محمد اوفی به شــماره شناســنامه  1870صادره از حوزه آبادان
فرزند متوفی
 -3شــهناز اوفی به شماره شناســنامه  1631صادره از حوزه آبادان
فرزند متوفی
 -4مهناز اوفی به شماره شناسنامه  604صادره از حوزه آبادان فرزند
متوفی
 -5مریم اوفی به شماره شناسنامه  531صادره از حوزه آبادان فرزند
متوفی
 -6زهرا اوفی به شماره شناسنامه  925صادره از حوزه آبادان فرزند
متوفی
 -7فاطمه اوفی به شــماره شناســنامه  1185صادره 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.
 /19640م الف
شعبه  48مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو 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  139760311035004948مورخ  97/8/26هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
سه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مصطفی پیوند فرزند ابراهیم
به شماره شناســنامه  473صادره از شــیراز کد ملی 2297654111
نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت  173/65مترمربع
به پالک  16/1685مفروز و مجزی شــده از پــاک  16/753واقع در
شیراز شــهرک جوادیه خیابان دکتر حسابی کوچه دانشآموز سمت
چپ پالک پنجم کدپستی  719774748998خریداری از مالک رسمی
پوران دخت امامی 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 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 اول97/10/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/26 :
/19641م الف
رئیس اداره 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 شماره  139760311029000258مورخ  97/5/25هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشبند
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی احمد جمشــیدی فرزند ناصر به
شماره شناســنامه  32صادره از فراشبند در یکباب خانه به مساحت
 491/2مترمربع به پالک فرعــی  4740از  1231اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  842فرعی از  1231اصلی قطعه  6بخش  8فارس واقع
در شهرستان فراشــبند خریداری از مالک رسمی شهریار جمشیدی
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 اول97/10/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/25 :
/202م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند
امید حسینی
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  139760311035005167مورخ  97/9/8هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
سه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی افسانه پراوین فرزند رجب
به شماره شناســنامه  13276صادره از شیراز کد ملی 2291642146
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  109/82مترمربع
به پالک  16/1682مفروز و مجزی شــده از پــاک  16/753واقع در
شیراز شــهرک جوادیه خیابان مسجد ابوالفضل کوچه یاسین  12درب
دوم سمت راست کدپستی  7197757881خریداری از مالک رسمی
محمود مصطفوی ورثه علی نقی مصطفوی محرز گردیده اســت .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه 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 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 اول97/9/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/10 :
/18497م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

سال بیست و  چهارم شماره 6528

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون به موجب رأی شــماره  139660311029000485مورخ 96/11/17
هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
ششــدانگ یکباب خانه پالک  1231/4375مفروزی و مجزی شــده
از پالک  1231/428مشــهور به فراشبند بخش  8فارس به مساحت
 373/56مترمربع واقع در فراشبند بخش  8فارس در مالکیت علی
کشــاورز فرزند میرزا قلی قرار گرفته اســت و مطابق سوابق ثبتی
تحدید حدود پالک اصلی پس از انتشار آگهی تحدید حدود به عمل
نیامده است لذا حسب تقاضای مالک و برابر دستور تبصره ماده 13
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی عملیات
تحدید حدود پالک موصوف روز چهارشنبه مورخ  97/11/10ساعت 9
صبح در محل وقوع ملک شروع و انجام خواهد گرفت .لذا به وسیله
این آگهی از کلیه صاحبان امالک مجاور دعوت میگردد که در وقت
مقــرر در محل وقوع ملک حضور یافته و چنانچه نســبت به حدود و
حقوق ارتفاقی پــاک مذکور ادعایی دارند طبق ماده  20قانون ثبت،
اعتــراض خود را کتب ًا از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدید حدود به
مدت  30روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فراشبند تسلیم
و رسید دریافت دارند.
 /201م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند
امید حسینی
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشــود جعفر فضائلی دادخواســتی به خواسته
انتقال سند خودروی پژو  405به شماره پالک  887ق  23ایران 63به
طرفیت هانیه سلیمی شورباخورلو فرزند عبدالعلی تسلیم شوراهای
حل اختالف شــعبه  22نموده که به این شــعبه ارجاع و به کالســه
 970770ثبت و وقت رســیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 97/11/10
ســاعت  11صبح تعیین شده است اینک به علت مجهولالمکان بودن
خوانده به درخواست 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 انتشار این آگهی ظرف
یک ماه به دبیرخانه شــورا واقع در بلوار جانبازان مجتمع شما ره یک
شورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد شــده جهت
رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
/19647م الف
شورای حل اختالف شعبه  22مجتمع 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  139760311035005240مورخ  97/9/12هیأت 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 زبیر علیپور فرزند
عبدالرزاق به شــماره شناســنامه  115صادره از الرســتان کد ملی
 2511712385نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت
 178/4مترمربع به پالک  8/39139مفروز و مجزی شــده از پالک 8
اصلی واقع در گویم خیابان والیت والیت  8زنبق  3پالک نهم ســمت
راســت پالک  9خریداری از مالک رســمی غالمرضا شیری فرزند
خدایار 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 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 اول97/10/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/26 :
/19639م الف
رئیس اداره 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 شماره  139760311029000392مورخ  97/5/25هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشبند
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رضا جمشــیدی فرزند احمد به
شماره شناســنامه  2440252573صادره از فراشبند در یکباب خانه
به مســاحت  287/87مترمربع به پالک فرعی  4738از  1231اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  842فرعــی از  1231اصلی قطعه 6
بخش  8فارس واقع در شهرستان فراشبند خریداری از مالک رسمی
شهریار جمشیدی 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 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 اول97/10/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/25 :
/203م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند
امید حسینی
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  139760311035004944مورخ  97/8/26هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
سه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی وفادار عباسی فرزند عبداله
به شــماره شناسنامه  22صادره از شــیراز کد ملی 2299294775
نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت  213/66مترمربع
به پالک  8/39120مفروز و مجزی شــده از پــاک  8اصلی واقع در
شیراز شــهرک گویم خیابان دانش بلوار سراج سمت راست کوچه
دوم درب نهم کدپســتی  7188465630خریداری از مالک رســمی
جمشــید جمشیدپور 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 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 اول97/9/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/10 :
/18496م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی
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آگهی اجراییه
شماره اجراییه9710427143800229 :
شماره پرونده9709987143800483 :
مشــخصات محکوم له :فضلاله بشــیری فرزند غالمحسین به نشانی
استان فارس -شهرستان شیراز -ابتدای بلوار عدالت کوچه طنین
مشخصات محکوم علیه :شیرین جعفری فرزند حسینقلی مجهولالمکان
محکــوم به :به موجب درخواســت اجــرای حکم مربوطه به شــماره
 1397012002045164و شــماره دادنامه مربوطه 9709977143800742
محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال
بابت اصل خواسته و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست
( )97/6/10تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص قیمتهای اعالمی بانک
مرکزی و مبلغ  1960000ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر برابر اصل اوراق
در حق محکوم له به انضمام نیم عشر دولتی (به خواسته مطالبه وجه) که
پرداخت آن به عهده محکوم علیه میباشد.
/19645م الف
مسئول دفتر شعبه سی و سوم شورای حل اختالف شهرستان شیراز
لیال رئیسی اردکانی
آگهی فقدان سند مالکیت قطعه  6بخش  8فارس شهرستان فراشبند
حســن منصوری با تسلیم دو برگ استشــهادیه که در پاسگاه انتظامی
شهر نوجین تنظیم شده مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت
تحت پالک  1238/56واقع در قطعه  6بخش  8فارس که ذیل ثبت 397
صفحه  588دفتر  2به شماره چاپی سری  044418به نام حسن منصوری
فرزند بابر به شناسنامه شــماره  321مفقود گردیده است و نامبرده
تقاضای صدور ســند المثنی نموده مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین
نامه قانون ثبت آگهی میشــود تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی
معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده
روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود را ضمن
ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت
مقرر اعتراض نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت سند اسناد و امالک سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد نمود.
 /213م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند
امید حسینی
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  139760311029000379مورخ  97/9/8هیأت اول /دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشبند تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی ســعید عبدالهی راد فرزند عیدی به شماره
شناســنامه  506صادره از باالده در یکباب خانه به مســاحت 317/75
مترمربع به پــاک فرعی  4741از  1231اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  840فرعی از  1231اصلی قطعه  6بخش  8فارس واقع در شهرستان
فراشبند خریداری از مالک رسمی فتحعلی کاویانی 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 اول97/10/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/25 :
/204م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند
امید حسینی
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  139760311035004840مــورخ  97/8/21هیأت اول/
دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
ســه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدرضا فریورنژاد فرزند
یداله به شماره شناسنامه  296صادره از شیراز کد ملی 2298745544
نســبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 128/50مترمربع به پالک  12/36269مفروز و مجزی شــده از پالک 12
اصلی واقع در بزین خیابان علوی کوچه  15درب دهم ســمت راســت
کدپستی  7189715655خریداری از مالک رسمی عباس رفیعی کودیانی
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 داشــته 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 ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/9/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/10 :
/18494م الف
رئیس اداره 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  139760311035004841مــورخ  97/8/21هیأت اول/
دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه سه
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محبوبه فریورنژاد فرزند یداله به
شــماره ملی  2280343339صادره از شیراز نسبت به دو دانگ مشاع
از ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  128/50مترمربع به پالک
 12/36269مفــروز و مجزی شــده از پالک  12واقع در شــهرک بزین
خیابان علوی کوچه  15درب دهم سمت راست کدپستی 7189715655
خریداری از مالک رســمی عباس رفیعی کودیانــی فرزند نوروز محرز
گردیده است .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 داشــته 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 ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/9/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/10 :
/18495م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

در مصرف گاز صرفه جویی کنیم

