ثبتی و دادگستری
چهارشنبه  6آبان 1394
آگهی
در پرونده کالســه  940062دادگاه انقالب شهرســتان ممسنی شکوفه
پاپری متهم است به نگهداری  4گرم شیشه (مواد روانگردان) که با توجه
به مجهولالمکان بودن وی وقت رسیدگی مورخ  94/9/30ساعت  9صبح
یک مرتبه آگهی میشود تا متهم در جلسه دادگاه حضور یابد در صورت
عدم حضور حکم غیابی صادر میشود.
 /18447م الف
مدیر دفتر دادگاه انقالب ممسنی
هاشم انصارینژاد
آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  140401/51شــعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک
شیراز ندا رضایی فرزند محمدحسین به موجب شکایت حسین منصوری
رجا به اتهــام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم
نبودن محــل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی
به او طبق ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در
روزنامه عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشــود
پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /18455م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه  -1لیال گلشــن فرزند غالمحسین به اتهام استفاده از سند
مجعول  -2امید کازرونی دلخانی فرزند احمد به اتهام جعل و استفاده از
سند مجعول (موضوع پروانه کســب) موضوع شکایت بانک قوامین در
پرونده کالسه  940899ب  19شــعبه  19بازپرسی از طرف این دادسرا
تحت تعقیب میباشــند و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل
اقامت آنها میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  169قانون آیین
دادرسی کیفری مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه پس از انتشار
آگهی در شعبه  19بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور
پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردند پس از انقضاء یک ماه از
تاریخ انتشار این آگهی به موجب ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب  1392تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/18452م الف
بازپرس شعبه  19دادسرای عمومی و انقالب شیراز
حسن قاید

 14محرم 1437

آگهی
خواهان /شاکی مریم شب زندهدار دادخواستی به طرفیت خوانده/
متهم محمد شــب زنــدهدار بــه خواســته اذن در ازدواج تقدیم
دادگاههای عمومی شهرســتان فســا نموده که جهت رسیدگی به
شــعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا واقع در استان فارس
شهرستان فســا ارجاع و به کالسه  9409987310400543ثبت گردیده
که وقت رسیدگی آن مورخ  94/9/7ساعت  9/30تعیین شده است.
به علــت مجهولالمکان بودن خوانده /متهم و درخواســت خواهان/
شــاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشــار آگهی میشود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی حاضر گردد .موضوع جلســه استماع شهادت شهود
میباشد.
 /641م الف
منشی شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا
مرضیه عزیزی
آگهی احضار متهم
نظــر به اینکه شــیرکو داودی به اتهام ترک نفقه همســر و فرزند
مشترک از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به
واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله
در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه
 16دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و
دفاع از اتهام انتســابی در پرونده کالسه  940861حاضر گردد پس از
انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب مواد  217و 218
قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/18443م الف
دادیار شعبه  16دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
دوبحری
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه فرهاد کیانفر فرزند حسین به اتهام فحاشی و تخریب و
تهدید از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به
واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله
در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه
 6دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شــیراز به منظور پاسخگویی
و دفاع از اتهام انتســابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ
انتشار این آگهی به موجب مواد  217و  218قانون مذکور تصمیم غیابی
اتخاذ میگردد.
/18449م الف
دادیار شعبه  6دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
صلح جویان

آگهی
پرونده کالسه9309987512301672 :
دادنامه شماره9409977512300484 :
شعبه دادگاه عمومی بخش آباده طشک
خواهان :عباسعلی قلیزاده فرزند قباد به نشانی آباده طشک روستای
خواجه جمالی
خوانده :سیروس شــریفی فرزند بمانعلی به نشانی کردستان سنندج
بهاران  1/19کوچه هشتم
خواسته :مطالبه وجه چک
گردشکار :خواهان دادخواســتی به طرفیت خوانده به دادگاه عمومی
آباده طشــک تقدیم نموده و به کالسه فوق ثبت گردیده است و پس
از انجام تشریفات قانونی سرانجام در تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه
دادگاه عمومی آباده طشــک به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است
دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و مبادرت به
صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه
در مورد دادخواست عباسعلی قلیزاده فرزند قباد به طرفیت سیروس
شریفی فرزند بمانعلی به خواسته مطالبه طلب به مبلغ ده میلیون تومان
بابت باقیمانده وجه یک فقره چک به شماره  573464مورخ 93/11/21
عهده بانک ملی به انضمام خســارت وارده با توجــه به اوراق پرونده
گواهینامه عدم پرداخــت وجه چک از ناحیه بانــک محال علیه و عدم
حضور خوانده در جلسه رسیدگی و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید
دارنده حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور اشــتغال ذمه خوانده و
استصحاب دین و با استناد به مواد  310 ،311 ،313قانون تجارت و تبصره
الحاق مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور
چک و مواد  198و  519قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت
خوانده بــه پرداخت مبلغ یکصــد میلیون ریال بابت اصل خواســته و
خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا اجرای حکم و همچنین دویست
و نود و هشت هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم
و اعالم مینماید .رأی صادره غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ واخواهی
در همین شــعبه و پس از آن ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در
محاکم تجدیدنظر استان فارس میباشد.
 /18445م الف
رئیس دادگاه عمومی بخش آباده طشک
محمدجواد هوشمند سروستانی

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  139460311001019036مورخ  94/7/14هیأت سوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی شمشــاد بهمن پوری
گلهزن فرزند دادرس به شــماره شناســنامه  594صادره از شیراز
در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  255/32مترمربع پالک 1292
فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع
در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی ورثه برفعلی رجبی کتس
اسپسی 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 مــاه 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 اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/18479م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001011412مورخ  94/5/25هیأت دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی صفر نظری ســبوکی فرزند نورمحمد به شــماره
شناســنامه  2صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 148/95مترمربع پالک  53697فرعــی از  1652اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  539فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی علی فرجام محرز گردیده اســت .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
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/18472م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001017306مورخ  94/6/26هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شــاه صنم پارســایینیا فرزند
نصراهلل به شماره شناسنامه  2701صادره از شیراز در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  294مترمربع پالک  1297فرعی از  2144اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی علی -حیدر حســنی 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
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 اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/18471م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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آگهی مناقصه (شماره )94-42

8

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا
تلفن  32319374-80تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :مناقصه کرایه خودرو سواری به مدت یکسال از طریق پیمانکارانی که دارنده گواهی صالحیت سال  94میباشند.
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/8/6لغایت  94/8/11به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اســناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حســاب جاری شــماره  07860-74827بانک تجارت شعبه
فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اســناد :شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن
32317869
 - 6آدرس محل دریافت اسناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت
توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکانپذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ 94/8/25
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10روز دوشنبه مورخ  94/8/25با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ  800000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مناقصهگزار یا
مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصهگزار گردد
ضمن ًا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمیباشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مناقصه در  2جلسه برگزار میگردد.
- 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/18869م الف
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهمین غالم کریمی فرزند علی به شــماره شناسنامه
 296و علی نگهبان فرزند غالمعباس به شــماره شناســنامه  58در
پرونده کالسه  20/930516ب از ســوی این دادسرا به اتهام تصرف
عدوانی و فروش مال غیر موضوع شــکایت هدایت و محمدحسین و
ابراهیم و یعقوب همگی حســینآبادی تحت تعقیب میباشند و ابالغ
احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت آنها میسور نگردیده
بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب سال  93مراتب به نامبردگان
ابالغ تا ظرف یک ماه پس از درج در روزنامه در شــعبه  20بازپرسی
دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام
انتسابی حاضر گردند.
 /18451م الف
بازپرس شعبه  20دادسرای عمومی و انقالب شیراز
غالمرضا محمدی
آگهی تغییرات شرکت پویا فرزانگان شیراز مؤسسه غیر تجاری به شماره ثبت
 2127و شناسه ملی 10530492870
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مــورخ 94/5/19
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آدرس مؤسســه از آدرس قبلی در شــیراز به آدرس جدید شیراز
شــهرک آرین خیابان علم و فنآوری پانصد متر بعد از پارک علم و
فنآوری سمت راست کد پســتی  7197687876تغییر یافت و در
نتیجه ماده  3اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد
ثبتی) انتخاب شده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس
میباشد.
 /16898م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه  -1مصطفی یوســفیمنش فرزنــد الچین  -2مهرداد
بازدار فرزند محمد  -3مهدی اسدی فرزند خدایار به اتهام تهدید و
فحاشی در پرونده کالسه  940923از طرف این دادسرا تحت تعقیب
هستند و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت آنها
میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امــور کیفری مراتب به نامبردگان
ابالغ تا پس از درج آگهی در شــعبه  11بازپرســی دادسرای عمومی
و انقالب شیراز به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر
گردنــد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب
مواد  217و  218قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/18440م الف
بازپرس شعبه  11دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
عزیز زارعی
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  139460311001004044مــورخ  94/3/3هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی علی ضامن زارع فرزند علیتاز
به شماره شناسنامه  2512صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  227مترمربع پالک  8149فرعی از  2052اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  75فرعی از  2052اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی محمدصادق ممتازی 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 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 اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/18478م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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  1394603110010117579مورخ  94/6/29هیأت دوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی ماهپرور انصاری فرزند
خداخواست به شماره شناسنامه  607صادره از کازرون در سه دانگ
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  198مترمربع پالک 5464
فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی از 2143
اصلی واقع در بخش  4شــیراز حصه مشاعی متقاضی 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 مــدت 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/18470م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  9408689شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای ناحیه
یک شیراز ســیده کبری منصوری فرزند سید احمد به موجب شکایت
نادر نوروزی فرزند نوروز به اتهام تهدید از طریق ارســال پیامک تحت
تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان
ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده  174قانون آیین دادرسی
کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصــر مردم آگهی و متهم ظرف
مهلت یک ماه احضار میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم
گرفته خواهد شد.
 /18446م الف
دادیار شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز
سید محمد حسینیفرد
آگهی اخطاریه جهت حضور در دفترخانه
پیرو پرونده اجرایی کالســه  930993مورخ  94/1/24اجرای احکام مدنی
شیراز بدینوسیله به ســکینه حجار کوهی و ربابه بیک خورمیزی ابالغ و
اخطار میگردد حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی
جهت انتقال ســند پالک ثبتی  2932واقع در بخش  2شیراز و پالکهای
ثبتی  1و  2و  3و 4و  2932/5به نام محکوم له نجمه ناطوری در دفترخانه
 417شیراز به نشانی شیراز خیابان مالصدرا نبش کوچه  4طبقه  3مجتمع
پزشکی مالصدرا حاضر در غیر این صورت نماینده اجرای احکام به قائم
مقامی شــما نســبت به امضاء اقدام خواهد کرد و هرگونه خسارت و
مسئولیت به عهده خودتان میباشد.
 /18441م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  417شیراز
ایمان حقیقی
آگهی
بدینوسیله اعالم میشــود فرزانه ابطحی مهید دادخواستی به خواسته
ابطال اســناد دو قطعه زمین پالکهای  3006/1302اصلی متخذه از 193
فرعی و  3007/1302اصلی متخذه از  193فرعی واقع در حسینآباد جرغه
به طرفیت زهرا ارجمند فرزند حسین تسلیم دادگاه عمومی فسا نموده
که به این شعبه ارجاع و به کالسه  930822ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 94/9/10ســاعت  9/30صبح تعیین شده اســت به علت مجهولالمکان
بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده 73
قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشود تا خوانده
از تاریخ انتشــار ایــن آگهی ظرف مهلت یک ماه بــه دفتر این دادگاه
واقع در دادگســتری فسا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت یاد شده جهت
رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق مقــررات قانونی اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
/647م الف
مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان فسا
هادی روشندل
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  139460311001005179مورخ  94/3/26و رأی اصالحی
 139460311001010120مورخ  94/5/4هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
کاظم جمشــیدی فرزند خلفعلی به شماره شناســنامه  242صادره از
الرستان در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  248/70مترمربع پالک
 3880فرعی از  2071اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2071اصلی واقع
در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی عباس شریفی شریفآبادی
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 اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/18474م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول)
به موجب پرونده کالسه  930047شعبه اول اجرای احکام کیفری شیراز و
حسب دستور معاون محترم دادستان پالکهای ثبتی  101/6737بخش 5
مرودشــت ملکی مرتضی سیسختی به آدرس مرودشت بولوار عباس
نجاتی خیابان جهادگران کوچه  15کدپســتی  7371761115که بازداشت
میباشــد با توجه به عدم معرفی محکوم علیه از ســوی وثیقهگذار از
طریــق مزایده حضوری پس از انجام تشــریفات قانونی و رعایت ماده
 75قانون اجرای احکام مدنی رأس ســاعت  9تا  11مورخ  94/8/27در
دفتر اجرای احکام شماره  1شیراز واقع در میدان گل سرخ مجتمع شهید
قدوسی به فروش خواهد رســید مزایده از مبلغ ارزیابی شده توسط
کارشناس محترم دادگستری شــروع و شخص یا اشخاصی که باالترین
مبلغ پیشــنهادی را ارائه دهند برنده مزایده خواهند بود برنده موظف
است ده درصد از مبلغ پیشــنهادی را نقدا ً و مابقی را ظرف یک ماه از
تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند چنانچه برنده در وقت مقرر ظرف
یک ماه از پرداخت مابقی بهای مزایده خودداری کند ســپرده وی پس
از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد
ضمن ًا طالبین میتواننــد  5روز قبل از تاریخ انجام مزایده از ملک دیدن
نمایند.
نظریه کارشناس:
-1عرصه به متراژ  271/67مترمربع قیمت واحد  4000000ریال قیمت کل
 1086680000ریال
-2اعیانی به متــراژ  360مترمربع قیمت واحــد  2000000ریال قیمت کل
 720000000ریال
-3دیوارکشی و امتیاز انشعابات  30000000ریال
جمع کل 1836680000 :ریال
 /18442م الف
مدیر دفتر اجرای احکام کیفری شماره یک شیراز
کشاورز

