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آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره بایگانی شعبه۹۷۰۷۶۴ :
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به ۱ـ حسن فکری ۲ـ محمد صادق زنگنه مدار ۳ـ مجید حبیب آگهی ۴ـ اکبر فکری ۵ـ
حســین ممتازی ۶ـ حمید حبیب آگهی ۷ـ کریم حبیب آگهی ۸ـ حبیب اله حبیب آگهی ۹ـ قاسم حبیب آگهی ۱۰ـ سید اسداله قاضی
حسینی ۱۱ـ حسین ممتازی
خواهان خانم طاهره سهیمی ایزدیان فرزند محمد حسن دادخواستی به طرفیت خواندگان ۱ـ حسن فکری ۲ـ محمد صادق زنگنهمدار ۳ـ
مجید حبیب آگهی ۴ـ اکبر فکری ۵ـ حسین ممتازی ۶ـ حمید حبیب آگهی ۷ـ کریم حبیب آگهی ۸ـ حبیب اله حبیب آگهی ۹ـ قاسم
حبیب آگهی ۱۰ـ سید اسداله قاضی حسینی ۱۱ـ حسین ممتازی ۱۲ـ اداره منابع طبیعی شیراز ۱۳ـ اداره ثبت ناحیه یک شیراز ۱۴ـ اداره
کل جهاد کشاورزی شیراز ۱۵ـ شهرام روستا فرزند محمدرضا به خواسته اثبات مالکیت ،خلع ید و مطالبه خسارات دادرسی مطرح که به
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  ۹۷۰۹۹۸۰۷۰۳۶۰۰۶۸۳شعبه  ۲۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز ثبت و وقت رسیدگی
مورخ  ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ساعت  9/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  ۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خواندگان و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان ظرف یک ماه پس از
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
شیراز ـ خیابان مالصدرا ـ انتهای خیابان شهید جمالی
 /۱۴۱۵۵م الف  -منشی دادگاه حقوقی شعبه بیست و یکم دادگاه حقوقی شیراز ـ نجمه علی پور

آگهی مزایده

بموجب پرونده اجرایی کالسه  ۹۶۱۷۷۲دادورزی اول ۶اجرای احکام حقوقی شیراز ،محکوم له آقای /خانم سید محمد شایسته تقاضای:
فروش اموال توقیفی غیر قابل افراز محکوم علیه  /اجرای دستور فروش اموال آقای /خانم علی سلطانی ایلخچی که نوع و مشخصات آن
بشرح ذیل میباشــد ،معادل مبلغ  ۶/۴۳۴/۸۰۹/۹۹۹ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسی و از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از
روزنامه های کثیراالنتشار محلی فارس را نموده است که به همین سبب در روز یکشنبه مورخ  ۹۷/۷/۲۹از ساعت  ۸الی  ۹صبح در محل
اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد .متقاضیان میتوانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را مالحظه
نمایند .قیمتی که مزایده از آن شروع میشود براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۱ـ ۲ ۱/۵۸۷/۶۰۰/۰۰۰ـ  ۹۵۲/۷۰۰/۰۰۰ریال
میباشــد و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بهاء را فیالمجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم
و بقیه بهای اموال را ظرف مدت  ۳۰روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید .در صورت عدم پرداخت مابقی اموال ســپرده تودیعی پس از کسر
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .این آگهی نوبت اول میباشد .ضمن ًا ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید
در حساب سیبای خود داشته باشید۱ .ـ مورد مزایده پالک ثبتی  ۸/۳۲۵۳۲بخش شیراز به مساحت اعیانی آپارتمان ۱۱۳/۲۴متر مربع و
۶/۰۴متر مربع انباری و ۱۳/۰۲متر مربع پارکینگ و ۲ـ پالک ثبتی  ۸/۳۲۲۴۱بخش  ۳شیراز به مساحت اعیان آپارتمان ۷۷/۵۳متر مربع و
۵/۷۴متر مربع انباری و ۱۲متر مربع پارکینگ مدت عمر ساختمان ۱۰سال می باشد و سیستم گرمایش و سرمایش هر دو پالک ثبتی پکیج
و کولر آبی میباشد آدرس شیراز ـ صدرا(بلوار موالنا) فاز  ۲پالک شماره یک ساختمان باران  ۲و پالک شماره دو ساختمان باران ۳میباشد.
 /۱۴۱۵۳م الف ـ دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز ـ رضایی

آگهی مزایده

بموجب پرونده اجرایی کالســه  ۹۷۰۰۳۹دادورزی دوم اجرای احکام حقوقی شیراز ،محکوم له آقای مهدی گلبازی تقاضای :فروش اموال
توقیفی غیر قابل افراز محکوم علیه  /اجرای دستور فروش اموال آقای سید وحید رضا ترابی که نوع و مشخصات آن بشرح ذیل میباشد،
معادل مبلغ  ۲/۱۴۵/۵۲۲/۰۰۰ریال بابت محکوم به و هزینه دادرســی و نیم عشــر از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامههای
کثیراالنتشار محلی استان فارس را نموده است که به همین سبب در روز سه شنبه مورخ  ۹۷/۸/۱از ساعت  ۹الی  ۱۰صبح در محل اجرای
احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد .متقاضیان میتوانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را مالحظه نمایند.
قیمتی که مزایده از آن شروع میشود براساس نظریه کارشــناس رسمی دادگستری مبلغ  ۲/۱۴۵/۵۲۲/۰۰۰ریال میباشد و برنده مزایده
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بهاء را فیالمجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف
مدت  ۳۰روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید .در صورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت
ضبط خواهد شــد .این آگهی نوبت اول میباشــد .ضمن ًا ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید در حساب سیبای خود
داشــته باشید .مورد مزایده معادل  ٪۴۵سهام از دو سهم سهام ششدانگ عرصه و اعیان از سهم آقای سید وحیدرضا ترابی تحت پالک
ثبتی شماره  ۱۲/۸۵۶۲بخش  ۳شیراز بصورت یک باغچه مشجر به مساحت ۲۰۵۰متر مربع با دیوار چینی بلوکی و یک دستگاه ساختمان
مسکونی یک طبقه به مساحت حدود ۲۳۷متر مربع با اسکلت بنایی و نمای بیرون سیمان شسته به آدرس شیراز ـ بلوار صنایع روبروی
شهرک گلدشت حافظ خیابان شهید عبدالمجید قرائی سمت راست اولین درب با کدهای پستی  ۱۴۷و  ۱۴۶و ۴۷۱۴۵ـ ۷۱۹۸۶می باشد.
 /۱۴۱۵۶م الف ـ مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز ـ آشفته

آگهی ابالغ دادنامه

شماره بایگانی شعبه۹۴۰۲۵۹:
خواهان :بانک اقتصاد نوین با مدیریت آقایان حسن معتمدی و بهرام فتحعلی و نمایندگی آقای سید بهاالدین طالب نیای جهرمی با وکالت
آقای پوریا نظری فرزند حســین به نشانی استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ شیراز ـ خ مالصدرا فرعی معدل ساختمان  ( ۲۱۶نصر) ط ۱
واحد ۳
خواندگان:
 . ۱شرکت آرین انرژی اطلس بشماره ثبت  ( ۲۲۰۷۳۸سهامی خاص)  .۲آقای حسن خلج فرزند محمد همگی به نشانی مجهول المکان
 .۳آقای اشکان اسماعیلی فرزند حسین به نشانی تهران ـ سعادت آباد ـ بام تهران برج آزادگان ای  ۳واحد  ۱۳کد ملی ۲۲۹۶۸۳۴۳۲۹
 .۴آقای کورش قنبری فرزند علی مراد با وکالت آقای حســن متقی اردکانی فرزند رحمان به نشانی شیراز ـ خیابان سعدی ساختمان جم
طبقه سوم واحد یک
خواسته ها:
 . ۱مطالبه خسارت دادرسی
 .۲تامین خواسته
 .۳مطالبه خسارت تاخیر تادیه
 .۴مطالبه وجه بابت...
گردشکار :به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شیراز بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده
کالسه فوق تحت نظر است دادگاه نظر به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان بانک اقتصاد نوین با مدیریت آقایان حسن معتمدی و بهرام فتحعلی و نمایندگی آقای سید بهاءالدین طالب نیای
جهرمی با وکالت آقای پوریا نظری به طرفیت خواندگان ۱ـ شرکت آرین انرژی اطلس به شماره ثبت ۲ ، ۲۲۰۷۳۸ـ آقای حسن خلج فرزند
محمد  .۳اشکان اسماعیلی فرزند حسین ۴ـ کوروش قنبری فرزند علی مراد با وکالت آقای حسن متقی اردکانی به خواسته صدور حکم
بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  ۹۲۳/۷۴۶/۵۳۸ریال موضوع قرارداد شماره ۵ـ۴۱۵۳۶۴۸ـ ۴۲۰مورخ  ۱۳۹۰/۱۲/۲۰و
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ،با عنایت به مندرجات دادخواست و مالحظه دفاعیات وکیل خوانده ردیف چهارم مبنی بر جعل
امضا وی ذیل قرارداد مســتند دعوی خواهان و مالحظه تصویر دادنامه شماره  ۹۵۰۹۹۷۷۱۱۳۰۰۰۰۰۵مورخ  ۹۵/۱/۱۷صادره از شعبه ۱۲۰
دادگاه جزایی شیراز که به موجب آن در خصوص اتهام آقایان ۱ـ اشکان اسماعیلی ۲ـ حسن خلج ۳ـ فرزاد اسماعیلی به اتهامات شرکت
در جعل پانزده فقره ضمانت نامه بانکی و استفاده از سند مجعول و معاونت در جعل به حبس تعزیری محکوم گردیده اند و قرارداد مستند
دعوی نیز از جمله ضمانت های بانکی بوده که حسب نظریه کارشناس رسمی جعلیت امضا آقای کوروش قنبری ذیل آن تایید شده است
و به موجب حکم دادگاه کیفری بی اعتباری اســناد مجعول مکشوفه نیز اعالم گردیده است و به موجب گواهی مدیر دفتر شعبه  ۹اجرای
احکام کیفری شیراز نیز دادنامه موصوف قطعیت یافته بنا به مراتب فوق دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف چهارم به لحاظ عدم ارائه
دلیل محکمه پســند و فقد ادله اثباتی غیر وارد و ثابت تشخیص مســتنداً به ماده  ۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطالن دعوی
خواهان صادر و اعالم می نماید .نسبت به خواندگان ردیف اول تا سوم با عنایت به مندرجات دادخواست تقدیمی ،تصویر مصدق قرارداد
مســتند دعوی به شماره ۵ـ۴۱۵۳۶۴۸ـ ۲۳۰۵۴۲۰اظهارات وکیل خواهان در جلســه مورخ  ۹۴/۸/۵در دادگاه و عدم حضور خواندگان
علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه جهت حضور در جلسه دادگاه و اینکه دعوی خواهان مصون از هر گونه تعرض باقیمانده و خواندگان در مقابل
ادعای خواهان دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خود ابراز و اقامه ننموده دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد ۱۰
و  ۲۲۸و  ۲۳۰قانون مدنی و مواد  ۱۹۸و  ۵۱۵و  ۵۱۹و  ۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی و ماده  4۰۳قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی
خواندگان به پرداخت مبلغ  ۹۲۳/۷۴۶/۵۳۸ریال بابت اصل خواسته و بدهی تعیین شده بر اساس مفاد قرارداد و به پرداخت خسارت تاخیر
تادیه بر اساس ماده  ۷قرارداد صدور ضمانت نامه از تاریخ  ۹۳/۸/۱۱لغایت اجرای حکم و به پرداخت مبلغ  ۲۸/۹۴۲/۳۹۶ریال بابت هزینه
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید دایره محترم اجرا مکلف است ما به التفاوت هزینه
دادرسی را بر مبنای خسارت تاخیر تادیه و خســارت عدم ایفای تعهد قراردادی قبل از اجرای حکم محاسبه و وصول نماید رای صادره
نسبت به خواهان در قسمت بطالن دعوی حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان فارس
می باشد و نسبت به خواندگان غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل
تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان فارس می باشد.
 /۱۴۱۵۹م الف ـ دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی شیراز ـ محمد مهدی ذاکری

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره  ۱۳۹۷۶۰۳۱۱۲۴۱۰۰۵۴۵۵مورخ ۹۷/۶/۱۷
موضــوع پرونده کالســه شــماره ۱۳۹۷۱۱۴۴۱۱۲۴۱۰۰۰۰۹۷
هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک شیراز  -ناحیه  ۵تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای جلیل دوکوهکی به شــماره شناســنامه  ۴۴۵کد ملی
 ۲۲۹۲۲۲۴۴۲۹صادره شــیراز فرزند گل محمد در ششدانگ
یک باب خانه به مســاحت  ۷۳/۷۳مترمربع پالک  ۳۱۴فرعی
از  ۱۷۳۷اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک شــماره ۱۷۳۷
اصلی واقع در بخش  ۴شــیراز خریداری از مالک رسمی آقای
صمد خطاپوش محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۷/۰۷/۰۴ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/۰۷/۱۸ :
 /12999م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره  ۱۳۹۷۶۰۳۱۱۲۴۱۰۰۵۵۴۸مورخ ۹۷/۶/۱۹
موضوع پرونده کالسه شماره  ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۱۲۴۱۰۰۰۲۷۲هیات
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک شــیراز  -ناحیــه  ۵تصرفات مالکانــه بالمعارض
متقاضی خانم زهرا غالمی به شــماره شناســنامه  ۴کد ملی
 ۲۳۹۲۱۴۶۵۸۶صادره ممسنی فرزند صولت در ششدانگ یک
باب خانه به مساحت  ۱۳۸/۴۵مترمربع پالک  ۱۹۴۳فرعی از
 ۲۱۴۴اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  ۲۱۴۴اصلی
واقع در بخش  ۴شیراز خریداری از مالک رسمی آقای محمد
عزیزی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبــت به فاصله ۱۵روز 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 بــه 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 اول۱۳۹۷/۰۷/۰۴ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/۰۷/۱۸ :
 /12998م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره بایگانی شعبه۹۷۰۵۲۹ :
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای /خانم محمدعلی داودی فرزند محمدحسین
خواهان آقای /خانم علی خالدی نژاد فرزند غالمعلی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای /خانم محمدعلی داودی فرزند محمد حسینی به خواسته الزام به
تنظیم سند خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  ۹۷۰۹۹۸۰۷۰۰۳۰۰۴۶۱شعبه  ۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز ثبت و
وقت رسیدگی مورخ  ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ساعت  ۱۰:۰۰تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  ۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

 /۱۴۱۵۷م الف  -دفتر دادگاه حقوقی شعبه  ۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

برابر رأی شماره  ۱۳۹۷۶۰۳۱۱۲۴۱۰۰4746مورخ ۱۳۹۷/05/21
موضوع پرونده کالسه شماره  1395114411035001194هیات
اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شیراز  -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
اصغر فتحی به شناسنامه شماره  1757کد ملی 2297781741
صادره شــیراز فرزند هادی در ششــدانگ یک باب خانه به
مســاحت  199/05مترمربع پالک  7924فرعی از  ۲۱۴۳اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک شــماره  4فرعی از  ۲۱۴۳اصلی
واقع در بخش  ۴شــیراز خریداری از مالک رســمی علیرضا
غریبی کوشک میدانی فرزند علی غریبی کوشک میدانی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله ۱۵روز 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 انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۷/۰۷/۱۸ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/۰۸/۰۲ :

برابر رأی شــماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۱۰۰۴۰۰۲۵۹۶ـ ۹۷/۶/۱۹هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای عبدالرضا زارع فرزند ابراهیم به شــماره
شناسنامه  ۶۶صادره از شیراز به شــماره ملی  ۲۲۹۳۶۱۳۸۱۱در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۲۲۷/۲۹مترمربع پالک ۱۱۱۵۶
فرعی از  -۱۰۱اصلی قطعــه دو بخش  ۵فارس متخذه از  -۱۰۱اصلی
خریداری از مالک رســمی می بایست از سهام مشاعی متقاضی از
سند شــماره ۹۴/۶/۲۹ـ ۱۳۴۹۶دفتر  ۴۲۷مرودشت نسبت به دو
یک چهارم دانگ و مالکیت عباداله همایون فرزند سبز علی از سند
شماره ۸۴۵۶۶ـ ۸۲/۳/۳۱دفتر  ۵۵نسبت به سه و سه چهارم دانگ
از ششــدانگ پالک  -۱۰۱اصلی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 تســلیم 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 اول۹۷/۷/۱۸ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۹۷/۸/۳ :

ساختمانهای فاقد سند رسمی

 /14135م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین

ساختمانهای فاقد سند رسمی

 /۳۶۳م الف -رئیس ثبت اسناد و امالک ـ مدیر واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک مرودشت ـ مصطفی علیپور از طرف بهروز ایالن

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین
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آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره  ۱۳۹۶۶۰۳۱۱۲۴۱۰۱۷۵۲۲مورخ  1396/۱۱/۲۸و
رای اصالحی شــماره  ۱۳۹۷۶۰۳۱۱۲۴۱۰۰۲۵۷۴مورخ ۹۷/۳/۱۷
موضوع پرونده کالسه شــماره  ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۱۰۳۶۰۰۰۲۶۶و رای
شــماره  ۱۳۹۶۶۰۳۱۱۲۴۱۰۱۷۵۲۴مــورخ  ۱۳۹۶/۱۱/۲۸و رای
اصالحی شماره  ۱۳۹۷۶۰۳۱۱۲۴۱۰۰۲۵۷۵مورخ  ۹۷/۳/۱۷موضوع
پرونده کالســه شــماره  ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۱۰۳۶۰۰۰۲۶۴و رای شماره
 ۱۳۹۶۶۰۳۱۱۲۴۱۰۱۷۵۲۳مــورخ  ۱۳۹۶/۱۱/۲۸موضوع پرونده
کالسه شماره  ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۱۰۳۶۰۰۰۲۶۷هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  -ناحیه ۵
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ۱ـ خانم فاطمه علی زاده به
شناسنامه شماره  ۴۴۰کد ملی  ۳۵۳۹۴۳۰۶۳۶صادره بندر گناوه
فرزند احمد نسبت به دو دانگ و نیم مشاع ۲ـ خانم نازنین بهروزی
به شناسنامه شماره  ۳۵۳۰۱۲۳۹۳۵کد ملی  ۳۵۳۰۱۲۳۹۳۵صادره
بندر گناوه فرزند غالمحسین نسبت به دو دانگ و نیم مشاع ۳ـ
خانم نرگس بهروزی به شناسنامه شماره  ۳۵۳۰۰۸۳۵۶۹کد ملی
 ۳۵۳۰۰۸۳۵۶۹صادره بندر گناوه فرزند غالمحسین نسبت به یک
دانگ مشاع ک ً
ال از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۸۷/۲۶
مترمربع پالک  ۸۱۱۹فرعی از  ۱۷۹۳اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک شــماره  ۱۳فرعی از  ۱۷۹۳اصلی واقع در بخش  ۴حوزه
ثبت ملک شیراز ـ ناحیه  ۵خریداری از مالک رسمی عزل حقیقت
ابنوی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله ۱۵روز 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 رســید ،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 اول۱۳۹۷/۰۷/۱۸ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۹۷/۰۸/۰۲ :
 /14138م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

برابر رأی شماره  ۱۳۹۷۶۰۳۱۱۲۴۱۰۰۵۸۱۷مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
موضوع پرونده کالســه شماره  ۱۳۹۷۱۱۴۴۱۱۲۴۱۰۰۰۰۴۶هیات
اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شیراز  -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
شهین امیری به شناسنامه شماره  ۱۷۱۱کد ملی ۲۲۹۲۰۸۳۸۲۵
صادره شــیراز فرزند بهروز در ششــدانگ یک باب خانه به
مساحت  ۲۰۰مترمربع پالک  ۷۹۹۹فرعی از  ۲۱۴۳اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک شماره  ۱فرعی از  ۲۱۴۳اصلی واقع در
بخش  ۴شیراز خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم کاردانی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی میشــود .در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند 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 ،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 اول۱۳۹۷/۰۷/۱۸ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/۰۸/۰۲ :

برابر رأی شماره  ۱۳۹۷۶۰۳۱۱۲۴۱۰۰۵۹۴۹مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
موضوع پرونده کالسه شــماره  ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۱۲۴۱۰۰۰۵۱۱هیات
اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شیراز  -ناحیه  ۵تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
خدیجه جاللی به شناسنامه شماره  ۲۰۸کد ملی ۲۲۹۲۷۱۹۰۷۱
صادره شــیراز فرزند محمود در ششــدانگ یک باب خانه به
مســاحت  ۶۸/۳۵مترمربع پالک  ۱۲۳۶۲فرعی از  ۲۱۳۹اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک شماره  ۲۱۵۵فرعی از  ۲۱۳۹اصلی
واقع در بخش  ۴شیراز خریداری از مالک رسمی سید مرتضی
تاجر محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی میشود .در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند 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 ،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 اول۱۳۹۷/۰۷/۱۸ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/۰۸/۰۲ :

برابــر رأی شــماره  ۱۳۹۷۶۰۳۱۱۲۴۱۰۰۵۳۵۳مورخ ۹۷/۶/۱۲
موضوع پرونده کالسه شماره  ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۱۲۴۱۰۰۰۶۷۹هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -
ناحیه  ۵تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد فرهادی
به شماره شناسنامه  ۲۰۴۳۲کد ملی  ۲۲۹۱۷۱۳۶۲۰صادره شیراز
فرزند حسینقلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۹۹/۷۳
مترمربع پالک  ۳۸۵۹فرعی از  ۲۱۳۹اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک شــماره  ۳۸۵۹فرعی از  ۲۱۳۹اصلی واقع در بخش ۴
حوزه ثبت ملک شیرازـ ناحیه  ۵خریداری از مالک رسمی آقای
علیرضا امامی احد از ورثه مرحــوم رفعت الملوک امامی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله ۱۵روز 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۷/۰۷/۰۴:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/۰۷/۱۸ :

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ساختمانهای فاقد سند رسمی

 /14137م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین
ساختمانهای فاقد سند رسمی

ساختمانهای فاقد سند رسمی

 /14139م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز

ساختمانهای فاقد سند رسمی

 /۱۳۰۰۱م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز

برابــر رأی شــماره  ۱۳۹۷۶۰۳۱۱۲۴۱۰۰۵۳۳۳مورخ ۹۷/۶/۱۰
موضــوع پرونده کالســه شــماره ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۱۲۴۱۰۰۰۵۲۷
هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک شــیراز  -ناحیه  ۵تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای شاهپور توکلی به شماره شناسنامه  ۱۶۵کد ملی
 ۲۳۹۰۷۸۹۶۶۸صادره ممســنی فرزند غالمشاه در ششدانگ
یک باب خانه به مســاحت  ۷۴/۷۱مترمربع پالک  ۱۹۴۶فرعی
از  ۲۱۴۴اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  ۲۱۴۴اصلی
واقع در بخش  ۴حوزه ثبت ملک شیرازـ ناحیه  ۵خریداری از
مالک رســمی آقای جهانگیر جوکار محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی
میشــود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهــی 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 عــدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۷/۰۷/۰۴ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/۰۷/۱۸ :

برابر رأی شــماره  ۱۳۹۷۶۰۳۱۱۲۴۱۰۰۵۳۲۹مورخ ۹۷/۶/۱۰
موضوع پرونده کالسه شماره  ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۱۲۴۱۰۰۰۷۲۹هیات
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک شــیراز  -ناحیــه  ۵تصرفات مالکانــه بالمعارض
متقاضی خانم فرح ناز رزمجویی به شناســنامه شماره  ۶۶کد
ملی  ۲۳۹۰۶۶۷۶۶۱صادره ممسنی فرزند خانباز در ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  ۱۲۸/۸۲مترمربع پالک  ۱۹۴۲فرعی
از  ۲۱۴۴اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک شــماره ۲۱۴۴
اصلی واقــع در بخش  ۴حوزه ثبت ملک شــیرازـ ناحیه ۵
خریداری از مالک رســمی آقای محمد علی رنجبر فرزند نقی
رنجبر محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 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 اول۱۳۹۷/۰۷/۰۴ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/۰۷/۱۸ :
 /13003م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز

برابر رأی شــماره  ۱۳۹۷۶۰۳۱۱۲۴۱۰۰۵۲۷۹مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
موضــوع پرونده کالســه شــماره ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۱۰۳۶۰۰۰۷۴۹
هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شیراز  -ناحیه  ۵تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
عزت اله سالمی آب پرده به شناســنامه شماره  ۳۴۸کد ملی
 ۲۵۴۹۳۸۲۲۳۴صادره ســپیدان فرزند حجت اله در ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  ۳۴۹/۰۸مترمربع پالک  ۱۲۳۳۵فرعی
از  ۲۱۳۹اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  ۳۴و ۳۶۵۲
فرعی از  ۲۱۳۹اصلی واقع در بخش ۴حوزه ثبت ملک شــیرازـ
ناحیه  ۵خریداری از مالک رسمی آقای جاوید سامی احد از ورثه
مرحوم فخرالملوک امامی و غالمرضا و الهه و آفاق وراث مرحوم
جمال امامی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم 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 اول۱۳۹۷/۰۷/۰۴ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/۰۷/۱۸ :
 /13002م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 /۱۳۰۰۴م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز

برابر رأی شــماره  ۱۳۹۷۶۰۳۱۱۲۴۱۰۰۵۳۵۴مورخ ۹۷/۶/۱۲
موضــوع پرونده کالســه شــماره ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۱۲۴۱۰۰۰۵۰۲
هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک شیراز  -ناحیه  ۵تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای حســن فروتن زاده به شناسنامه شــماره  ۱۶۹۹کد ملی
 ۲۲۹۴۲۱۹۵۵۴صادره شــیراز فرزند عوض در ششدانگ یک
باب خانه به مســاحت  ۸۵/۲۸مترمربــع پالک  ۳۱۳فرعی از
 ۱۷۳۷اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  ۱۷۳۷اصلی
واقع در بخش  ۴حوزه ثبت ملک شیرازـ ناحیه  ۵خریداری از
مالک رســمی آقای صمد خطاپوش محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی
میشــود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهــی 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 عــدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۷/۰۷/۰۴ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/۰۷/۱۸ :
 /12993م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز

برابــر رأی شــماره  ۱۳۹۷۶۰۳۱۱۲۴۱۰۰۵۳۰۰مورخ ۹۷/۶/۷
موضوع پرونده کالسه شماره  ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۱۲۴۱۰۰۰۷۹۷هیات
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک شــیراز  -ناحیــه  ۵تصرفات مالکانــه بالمعارض
متقاضی آقای ابراهیم فیلوندی کشکولی به شماره شناسنامه
 ۲۴۷کد ملی  ۲۲۹۳۹۹۵۹۰۹صادره شــیراز فرزند برفی در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۹۵مترمربع پالک ۱۹۴۴
فرعی از  ۲۱۴۴اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک شــماره
 ۲۱۴۴اصلی واقع در بخش  ۴شیراز خریداری از مالک رسمی
خانم سارا اجرایی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی میشــود .در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت 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 مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۷/۰۷/۰۴ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/۰۷/۱۸ :
 /12992م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز

برابر رأی شماره  ۱۳۹۷۶۰۳۱۱۲۴۱۰۰۵۲۷۴مورخ  ۹۷/۶/۶موضوع
پرونده کالسه شماره  ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۱۲۴۱۰۰۰۸۹۱هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  -ناحیه
 ۵تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم کبری نبی زاده به
شماره شناســنامه  ۴۲۷کد ملی  ۲۲۹۳۵۳۶۴۶۷صادره شیراز
فرزند سید کاظم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۹۶/۳۰
مترمربع پالک  ۱۹۴۵فرعی از  ۲۱۴۴اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک شــماره  ۲۱۴۴اصلی واقع در بخش  ۴حوزه ثبت ملک
شــیرازـ ناحیه  ۵خریداری از مالک رســمی آقای محمدرضا
غالمزاده فرزند شــاه میرزا محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 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 اول۱۳۹۷/۰۷/۰۴ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/۰۷/۱۸ :
 /12995م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز

