ثبتی و دادگستری
شنبه  23آبان 1394

 2صفر 1437

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه احســان نوروزی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشــروع در پرونده کالســه  941010از طرف این دادسرا تحت تعقیب هست و ابالغ
احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شــعبه  11بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و
دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب ماده  174آیین دادرسی در امور کیفری قانون مذکور
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/20278م الف
بازپرس شعبه  11دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
عزیز زارعی

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی

نوع فراخوان :ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحلهای
شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحلهای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد
شرایط حداقل با رتبه  5در رشته آب جهت عملیات اجرای بخشی از شبکه جمعآوری فاضالب شهر داراب زون  A6اقدام نماید.
-1محل پروژه :شهر داراب
-2مدت اجراء پروژه 12 :ماه
-3محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :خیابان قدوسی غربی نبش خیابان سبحان شرکت آبفا استان فارس طبقه  2امور قراردادها
-4برآورد اولیه 21203300625 :ریال
-5تاریخ نهایی اخذ اسناد94/9/2 :
-6تاریخ نهایی قبول پیشنهادات94/9/18 :
-7تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی 94/9/22 :و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج94/9/25 :
-8به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-9مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  85000000ریال
-10قیمت اسناد 1000000 :ریال به حساب  01016844859002بانک صادرات به نام شرکت مهندسین مشاور هیدرو سازه.
-11اعتبارات طرح از محل اعتبارات عمرانی -طرح فاضالب داراب میباشد.
-12نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آبفا استان فارس (سه ماه اعتبار)
-13رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژههای آب و فاضالب شهری الزامی است.
-14سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
-15جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر الزامی میباشد.
وب سایت جهت بازبینی آگهی مناقصه  www.abfa-fars.irمیباشد.
پیمانکاران واجد شــرایطی که مایل به شرکت در مناقصه میباشند میتوانند با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند
با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات کلیه شــرکتکنندگان در مناقصه میبایست در پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir
ثبت نام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل نمایند.
نوبت اول94/8/23 :
نوبت دوم94/8/27 :
 /20614م الف

شرکت آبفا استان فارس

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در بخش  12فارس واحد ثبتی
شهرســتان داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان بشــرح ذیل محرز گردید.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت داراب 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
برابر رای شــماره 94/7/26 - 139460311010002523تصرفات مفروزومالکانه آقای محمدجوادجوکاربشــماره شناسنامه800کد ملی 2491172690
صادره ازداراب فرزنداســد در ششــدانگ یک باب مغازه بمســاحت62/40متر مربع پالک 86فرعی از 2264اصلی مفروز و مجزا شده از پالک
 2264/2اصلی واقع درقطعه3بخش  12فارس داراب خریداری شده ازمالک اولیه مهدی خضرایی محرز گردید.حقوق ارتفاقی ندارد
برابر رای شماره 94/6/15 - 139460311010002204تصرفات مفروزومالکانه آقای میثم نهاوندی بشماره شناسنامه5191کد ملی  2491634996صادره
ازداراب فرزندمحمد در ششدانگ یک باب خانه بمســاحت208متر مربع پالک 198فرعی از 2139اصلی مفروز و مجزا شده از پالک  2139اصلی
واقع درقطعه2بخش  12فارس داراب خریداری شده ازمالکین اولیه باواسطه ازمحمدرضاومحمدعلی بحرانی محرز گردید.حقوق ارتفاقی ندارد
برابر رای شــماره 94/6/15 - 139460311010002205تصرفات مفروزومالکانه خانم صغری ترک تتاری بشماره شناسنامه372کد ملی 6549715342
صادره ازداراب فرزندزاغی در ششــدانگ یک باب خانه بمســاحت181متر مربع پالک 199فرعی از 2139اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 2139
اصلی واقع درقطعه2بخش  12فارس داراب خریداری شده ازمالکین اولیه باواسطه ازمحمدرضاومحمدعلی بحرانی محرز گردید.حقوق ارتفاقی
ندارد
برابر رای شــماره 94/7/28 - 139460311010002547تصرفات مفروزومالکانه خانم لیالرنجبر بشــماره شناسنامه134کد ملی  2490153641صادره
ازداراب فرزندصادق در ششدانگ یک باب خانه بمساحت181/90متر مربع پالک 91فرعی از 1708اصلی مفروز و مجزا شده از پالک  1708/1اصلی
واقع درقطعه2بخش  12فارس داراب خریداری شده ازمالکین اولیه انتقالی ازمحمدرضاوخانم ایران سرفراز محرز گردید.حقوق ارتفاقی ندارد
برابر رای شماره 94/5/25 - 139460311010001908ورای اصالحی  94/7/26 - 139460311010002520تصرفات مفروزومالکانه آقای محمدرضارضازاده
بشماره شناســنامه6304کد ملی  2491646161صادره ازداراب فرزنداله مراد درپنج دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه بمساحت255/05متر
مربع پالک 72فرعی از 2260اصلی مفروز و مجزا شده از پالک  2260/1اصلی واقع درقطعه3بخش  12فارس داراب خریداری شده ازمالک اولیه
انتقالی باواسطه ازمحمدتاجی نژاد محرز گردید.حقوق ارتفاقی ندارد
برابر رای شماره 94/5/25 - 139460311010001907ورای اصالحی  94/7/26 - 139460311010002521تصرفات مفروزومالکانه خانم نساءقناعت پیشه
بشــماره شناسنامه1کد ملی  2491267152صادره ازداراب فرزنداصغردریک دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه بمساحت255/05متر مربع
پالک 72فرعی از 2260اصلی مفروز و مجزا شده از پالک  2260/1اصلی واقع درقطعه3بخش  12فارس داراب خریداری شده ازمالک اولیه انتقالی
ازمحمدتاجی نژاد محرز گردید.حقوق ارتفاقی ندارد
برابر رای شــماره 93/7/29 - 139360311010005952تصرفات مفروزومالکانه آقای محمدکاظم راهنمابشــماره شناسنامه4کد ملی 2491285991
صادره ازداراب فرزندلطفعلی درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه بمساحت258/40متر مربع پالک 64فرعی از 2142اصلی مفروز و مجزا
شده از پالک  2142اصلی واقع درقطعه2بخش  12فارس داراب خریداری شده ازمالک اولیه باواسطه ازحسین رافت محرز گردید.حقوق ارتفاقی
ندارد
برابر رای شــماره 94/7/26 - 139460311010002524تصرفات مفروزومالکانه آقای هاشــم راهنمابشماره شناسنامه10کد ملی  2491289040صادره
ازداراب فرزندلطفعلی درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه بمساحت258/40متر مربع پالک 64فرعی از 2142اصلی مفروز و مجزا شده
از پالک  2142اصلی واقع درقطعه2بخش  12فارس داراب خریداری شده ازمالک اولیه انتقالی ازحسین رافت محرز گردید.حقوق ارتفاقی ندارد
برابر رای شــماره 94/7/26 - 139460311010002525تصرفات مفروزومالکانه آقای لطفعلی راهنمابشــماره شناسنامه369کد ملی 2490158473
صادره ازداراب فرزندقاسم درششــدانگ یک باب مغازه بمساحت19/40متر مربع پالک 70فرعی از 2142اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 2142
اصلی واقع درقطعه2بخش  12فارس داراب خریداری شده ازمالک اولیه انتقالی ازحسین رافت محرز گردید.حقوق ارتفاقی ندارد
برابر رای شــماره 94/7/28 - 139460311010002555تصرفات مفروزومالکانه خانم نرجس جنابی بشماره شناسنامه90کد ملی  2491084155صادره
ازداراب فرزندیوسف درششدانگ یک باب مغازه بمساحت23متر مربع پالک 35فرعی از 1703اصلی مفروز و مجزا شده از پالک  1703اصلی واقع
درقطعه2بخش  12فارس داراب خریداری شده ازمالک اولیه موروثی ازاحمدجنابی محرز گردید.حقوق ارتفاقی ندارد
برابر رای شماره 94/7/26 - 139460311010002522تصرفات مفروزومالکانه آقای رضاکشاورزی بشماره شناسنامه302کد ملی  2490241036صادره
ازداراب فرزندبمانعلی در ششــدانگ یک باب مغازه بمســاحت52/25متر مربع پالک 202فرعی از 2139اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 2139
اصلی واقع درقطعه2بخش  12فارس داراب خریداری شــده ازمالکین اولیه سیداسماعیل حسینی احدازورثه میرزاحسین حسینی محرز گردید.
حقوق ارتفاقی ندارد
برابر رای شــماره 94/5/5 - 139460311010001607تصرفات مفروزومالکانه آقای سعیدمحمدی نیا بشماره شناسنامه1347کد ملی 6549629322
صادره ازداراب فرزندحسین در ششدانگ یک باب مغازه بمساحت33متر مربع پالک 67فرعی از 2283اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 2283
اصلی واقع درقطعه3بخش  12فارس داراب خریداری شده ازمالک اولیه وراث محمدحسن قاسمی محرز گردید.حقوق ارتفاقی ندارد
برابر رای شماره 94/7/26 - 139460311010002529تصرفات مفروزومالکانه آقای سعیدمحمدی نیا بشماره شناسنامه1347کد ملی 6549629322
صادره ازداراب فرزندحســین در ششدانگ یک بابمغازه بمســاحت36/85متر مربع پالک 58فرعی از 2285اصلی مفروز و مجزا شده از پالک
 2285اصلی واقع درقطعه3بخش  12فارس داراب خریداری شــده ازمالک اولیه انتقالی مع الواسطه ازاحمدقلی عوض زاده محرز گردید.حقوق
ارتفاقی ندارد
برابــر رای شــماره 94/7/28 - 139460311010002557تصرفات مفروزومالکانه آقای علیرضارضائی پورخرنجانی بشــماره شناســنامه1کد ملی
 2491298384صادره ازداراب فرزندمحمدرضا در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت40000متر مربع پالک 6فرعی از 3848اصلی مفروز
و مجزا شــده از پالک  3848اصلی واقع درقطعه4بخش  12فارس داراب خریداری شــده ازمالک اولیه انتقالی ازمنوچهرکرمی اسکندری محرز
گردید.حقوق ارتفاقی :موردتقاضاازدورشته قنات متعلق به چاه ویس حق شرب داردوازاراضی ملی به پالک 4فرعی از3848حق عبوردارد
برابــر رای شــماره 94/7/28 - 139460311010002556تصرفات مفروزومالکانه آقای علیرضارضائی پورخرنجانی بشــماره شناســنامه1کد ملی
 2491298384صادره ازداراب فرزندمحمدرضا در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمســاحت  30000متر مربع پالک 7فرعی از 3848اصلی
مفروز و مجزا شــده از پالک  3848اصلی واقع درقطعه4بخش  12فارس داراب خریداری شــده ازمالک اولیه انتقالی ازمنوچهرکرمی اسکندری
محرز گردید.حقوق ارتفاقی :موردتقاضاازدورشته قنات متعلق به چاه ویس حق شرب داردوازاراضی ملی به پالک 4فرعی از3848حق عبوردارد
برابــر رای شــماره 94/7/29 - 139460311010002565تصرفات مفروزومالکانه آقای علیرضارضائی پورخرنجانی بشــماره شناســنامه1کد ملی
 2491298384صادره ازداراب فرزندمحمدرضا در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی وباغ بمساحت178824متر مربع پالک 10فرعی از3848
اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  3848اصلی واقع درقطعه4بخش  12فارس داراب خریداری شــده ازمالک اولیــه انتقالی ازمنوچهرکرمی
اسکندری محرز گردید.حقوق ارتفاقی :موردتقاضاازدورشته قنات متعلق به چاه ویس حق شرب دارد
برابر رای شماره 94/7/26 - 139460311010002528تصرفات مفروزومالکانه آقای امیدخرمدل بشماره شناسنامه2480331032کد ملی 2480331032
صادره ازداراب فرزندابوالقاســم در ششدانگ یک باب مغازه بمساحت34/60متر مربع پالک 131فرعی از 2181اصلی مفروز و مجزا شده از پالک
12فرعی 2181اصلی واقع درقطعه2بخش  12فارس داراب خریداری شــده ازمالک اولیه انتقالی ازحسین پوردستان محرز گردید.حقوق ارتفاقی
ندارد
برابر رای شماره 94/4/24 - 139460311010001429تصرفات مفروزومالکانه خانم جیران فالمرزی بشماره شناسنامه33کد ملی  6549881218صادره
ازداراب فرزندبهرام در ششــدانگ یک باب خانه بمساحت402متر مربع پالک 9فرعی از 1712اصلی مفروز و مجزا شده از پالک  1712اصلی واقع
درقطعه2بخش  12فارس داراب خریداری شده ازمالک اولیه باواسطه ازداوودخورشیدی محرز گردید.حقوق ارتفاقی ندارد
برابر رای شــماره 94/6/5 - 139460311010002102تصرفات مفروزومالکانه آقای اسفندیار رستگاربشماره شناسنامه1کد ملی  2491503999صادره
ازداراب فرزندغالمعباس در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمســاحت359301متر مربع پالک 2فرعی از 8128اصلی مفروز و مجزا شده از
پالک  8128اصلی واقع درقطعه5بخش  12فارس داراب خریداری شــده ازمالکین اولیه تمامی سهام محمدرستگارسدهی ،محمود رستگار ،احمد
رســتگار ،غالمعلی فدایی وتمام سهام مشــاعی خودش محرز گردید.حقوق ارتفاقی  :راه خاکی بین مزارع ازحد شمال مورد ثبت عبور می نماید و
برابر نامه شماره 94/5/15-210/6786شرکت سهامی آب منطقه فارس حریم کمی رودخانه فسارودشاهمرزمیزان 20مترازلبه ترانشه های طبیعی
رودخانه وحریم رودخانه فرعی میزان10مترازلبه ترانشه های طبیعی رودخانه می باشد
برابر رای شــماره 94/7/28 - 139460311010002550تصرفات مفروزومالکانه خانم فاطمه روان گردبشــماره شناسنامه105کد ملی 2491122057
صادره ازداراب فرزندابوالقاسم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه بمساحت25/20متر مربع پالک 34فرعی از 640اصلی مفروز و مجزا
شــده از پالک  6فرعی از 640اصلی واقع درقطعه1بخش  12فارس داراب خریداری شده ازمالک اولیه انتقالی ازابوالقاسم روانگردمحرز گردید.
حقوق ارتفاقی ندارد
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/8 :
 /468م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

Nov 14، 2015

سال بیستم

شماره 5619

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  139460311001005437مورخ  94/3/31هیأت 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 بالمعارض متقاضی زهرا پارســایی فرزند کاوس به
شماره شناســنامه  2505صادره از ممسنی در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  218/29مترمربع پالک  1305فرعی از  2144اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالکین رســمی زرینتاج و عباس و محمد و امین همگی کشتکاران
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 اول94/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/8 :
/20239م 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  139460311001022036مــورخ  94/8/10هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی عزیزاله زرهپوش فرزند عوض
به شــماره شناسنامه  4601صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  146/27مترمربع پالک  11370فرعی از  2139اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  29فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالکین رسمی علیاصغر و سید جواد و سید جمال و سید
جالل فاموری 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 داشــته 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/8 :
/20227م 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  139460311001016723مورخ  94/6/22هیأت 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 بالمعارض متقاضی مصطفی فرخنژاد فرزند ابراهیم
به شماره شناسنامه  616صادره از میناب در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  176/50مترمربع پالک  622فرعی از  2078اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  103فرعی از  2078اصلی واقع در بخش  4شیراز
حصه مشاعی متقاضی 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 اول94/8/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/23 :
/18484م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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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  139460311001019442مــورخ  94/7/19هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی الهقلی بازیار کهلو فرزند علیقلی
به شماره شناســنامه  11صادره از فیروزآباد در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  302/41مترمربع پالک  5427فرعی از  2082اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2082اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری
از مالک رســمی کهزاد زارع 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 مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/8 :
/20232م 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  139460311001017563مــورخ  94/6/19هیأت 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 حسن زارع زردینی فرزند فرجاله به شماره
شناســنامه  1289صادره از نیر در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 193/68مترمربع پالک  5475فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  4فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رسمی لطفعلی غریبی ورثه فضلاله غریبی 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 باشــند 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 اول94/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/8 :
/20225م 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  139460311001018257مورخ  94/7/9هیأت ســوم
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 کرامت بازدار فرزند ســروعلی به شــماره
شناسنامه  570صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 144/96مترمربع پالک  5433فرعی از  2082اصلی مفروز و مجزی شده
از پــاک  171فرعی از  2082اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی خداخواست زارع 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
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/8 :
/20224م 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  139460311001018806مورخ  94/7/12هیأت سوم
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 آرش محجوبی فرزند بیژن به
شماره شناسنامه  30صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  200/72مترمربع پالک  1947فرعی از  2081اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز 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 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 اول94/8/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/23 :
/18482م 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  139460311001013799مورخ  94/6/8هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی کریم ســتوده فرزند فضلاله به شــماره
شناسنامه  707صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 162/75مترمربع پالک  1291فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی
عبدالرحیم کشتکاران محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 اول94/8/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/23 :
/18483م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی اعالم موت فرضی
نظر به اینکه در پرونده کالســه  940459ایــن دادگاه نصراله زارع
به وکالت از رجبعلی کشــاورز فرزند گرگعلی ساکن روستای قباله
بیضاء به موجب دادخواســت ارائه شــده به خواسته فوت فرضی
اعالم گردیده مورث موکل (گرگعلی کشــاورز فرزند مندلی دارای
شناســنامه شــماره  105صادره از بیضاء متولد  1306دارای کد ملی
 )5469640884از تاریخ  1374/10/18تاکنون غایب و ناپدید گردیده
و هیچگونه خبری از مشارالیه در دست نیست لذا بدینوسیله ضمن
اعالم مراتب از کلیه کســانی که اطالعی از حیات و ممات غایت یاد
شــده دارند دعوت میشــود اطالعات خود را به نحو مقتضی در
اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از اشــخاص دیگر تضییع نگردد
این آگهی ســه نوبت متوالی هر یک به فاصله یــک ماه در اجرای
ماده  1023قانون مدنی در امور مدنی منتشر میگردد بدیهی است
چنانچه ظرف یک سال از تاریخ اولین انتشار آگهی حیات غایب ثابت
نشود حکم موت فرضی او صادر خواهد شد.
 /16976م الف
مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش بیضاء
محمود غنچه بیگلو

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شاکی علی تیزرو و غیره به طرفیت متهم سمیه اسکندری به اتهام نشر
اکاذیب و توهین ،تشــویش اذهان عمومی شــکایتی تقدیم دادگاههای
عمومی اســتان فارس نموده که جهت رســیدگی به شــعبه  1دادگاه
کیفری یک اســتان فارس (چهارم کیفری استان ســابق) واقع در استان
فارس شــیراز میدان اهلل (گلســرخ) ابتدای بلوار شهید شیرودی ارجاع
و به کالســه  9309987197200067ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
مورخ  94/10/24ساعت  9تعیین شده است به علت مجهولالمکان بودن
خوانده /متهم و درخواســت خواهانها /شاکیان و به تجویز ماده  394و
قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرههای آن و دستور دادگاه مراتب دو
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشود تا متهم پس از نشر
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل
خود نســخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی حاضر گردد 2( .نوبت با فاصله  10روز از یکدیگر به نحوی
که تاریخ آخرین انتشــار در روزنامه تا وقت رسیدگی مورخ 94/10/24
کمتر از یک ماه نباشد)
 /19194م الف
شعبه  1دادگاه کیفری یک استان فارس (چهارم کیفری استان سابق)

