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شهرداری جهرم در اجرای مصوبه شماره  773مورخ  94/7/6شورای محترم
اسالمی شهر جهرم در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت  20/34مترمربع
واقع در بلوار رهبری ،بعد از مسجد امام موسی کاظم (ع) ،بعد از کوچه
شهید علی اکبری ،با کاربری تجاری به قیمت پایه هر مترمربع پانزده میلیون
ریال از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شهرداری جهرم در اجرای مصوبه شماره  751مورخ  94/6/30شورای
محترم اســامی شــهر جهرم در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت
 36/37مترمربع واقع در خیابان  15خرداد (حسنآباد) به صورت کوچه
متروکه ،به قیمت پایه هر مترمربع یک میلیون ریال از طریق مزایده عمومی
به فروش برساند.

قزلی -شهردار جهرم

قزلی -شهردار جهرم

قبول پیشــنهاد حداکثر تا  10روز پس از درج آگهی چاپ دوم
در روزنامه و محل تحویل واحد حراســت شهرداری جهرم
میباشد .شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز
و مختار میباشد .به پیشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد
سپرده و پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند
ترتیب اثر داده نخواهد شد .هزینه مزایده به عهده برنده
مزایده میباشد .مبلغ سپرده شــرکت در مزایده پانزده
میلیون و پانصد هزار ریال میباشد .سپرده برندگان اول تا
ســوم در صورت عدم قبول مزایده به نفع شهرداری ضبط
میگردد .متقاضیان میتوانند جهت اطالع بیشــتر با شماره
تلفــن  54234770تماس و جهت دریافــت اوراق مزایده،
کروکی محل و سایر شرایط به واحد امالک شهرداری جهرم
مراجعه نمایند.
نوبت چاپ اول 94/8/28
نوبت چاپ دوم 94/9/5

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری تاریخ 94/9/15
تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادات 94/9/16
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  139460311001020504مورخ  94/7/26هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی فتحاله کاظمی فرزند حســن به
شماره شناســنامه  19صادره از شهرضا در ششــدانگ یکباب خانه به
مساحت  400مترمربع پالک  130فرعی از  2000اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  13فرعی از  2000اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رســمی باباجان بحتویی محرز گردیده است .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 اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19203م 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 موضــوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامــه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311001019134مــورخ  94/7/15هیأت 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 پروانه پناهپور فرزند فردوس به
شماره شناسنامه  705صادره از ماهور میالتی در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  217/54مترمربع پالک  7079فرعی از  1793اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  26فرعی از  1793اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی شهرداری شیراز 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 اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19228م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی
شاکی :مسعود خرم فرزند محمود
متهم :بهزاد غضنفری فرزند نوذر
موضوع :تحصیل مال از طریق نامشروع
حســب کیفرخواســت صادره از ســوی دادســرای عمومی و انقالب
سروستان و ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت به کالسه  940530دادگاه
عمومی سروستان و با توجه به مجهولالمکان بودن متهم به تجویز ماده
 115قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری
مراتــب در یکی از روزنامههای کثیراالنتشــار برای یــک نوبت آگهی
میشود تا متهم فوقالذکر برای تاریخ  94/10/1ساعت  8/30جهت حضور
در جلسه رسیدگی در این دادگاه حاضر شود.
 /92م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی سروستان
شفیعی سروستانی

قبول پیشــنهاد حداکثر تا  10روز پــس از درج آگهی چاپ
دوم در روزنامه عصر مردم و محل تحویل واحد حراســت
شــهرداری جهرم میباشد .شــهرداری در رد یا قبول یک
یا کلیه پیشــنهادها مجاز و مختار میباشد .به پیشنهادهای
مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که پس
از مهلت مقرر ارســال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه مزایده به عهده برنده مزایده میباشد .مبلغ سپرده
شــرکت در مزایده چهار میلیون ریال میباشــد .سپرده
برندگان اول تا ســوم در صورت عدم قبول مزایده به نفع
شهرداری ضبط میگردد .متقاضیان میتوانند جهت اطالع
بیشتر با شــماره تلفن  54234770تماس و جهت دریافت
اوراق مزایده ،کروکی محل و ســایر شرایط به واحد امالک
شهرداری جهرم مراجعه نمایند.
نوبت چاپ اول 94/8/28
نوبت چاپ دوم 94/9/5

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری تاریخ 94/9/15
تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادات 94/9/16

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  139360311001010835مورخ  93/6/4هیأت 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 بالمعارض متقاضی غالمرضا پورتقی فرزند حســین
به شماره شناســنامه  21225صادره از استهبان در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  196/23مترمربع پالک  11313فرعی از  2139اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  55فرعی از  2139اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رسمی سید علی فاموری 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 مــاه 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 اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19229م 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  139460311001016734مورخ  94/6/22هیأت 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 هیبتاله جمالآبادی فرزند محمدحســین
به شــماره شناسنامه  3صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  253مترمربع پالک  129فرعی از  2000اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  2000اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی
حاج بابا بحتویی 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 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 اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19691م 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  139460311001020675مورخ  94/7/28هیأت 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 بالمعارض متقاضی سورچی رحیمی فرزند حسین به
شماره شناســنامه  57صادره از فیروزآباد در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  350/41مترمربع پالک  5425فرعی از  2082اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  168فرعی از  2082اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی خداخواست زارع محرز گردیده است .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 اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19230م 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  139460311001020818مــورخ  94/7/30هیأت اول
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 متقاضی شهری غالمی فرزند صفا به شماره
شناسنامه  18886صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 200مترمربع پالک  7078فرعی از  1793اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  26فرعی از  1793اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رسمی شهرداری شیراز محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم 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 اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19696م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی احضار متهم

نظر به اینکه متهم محمدرضا رحماننژادیان فرزند حیدرعلی به اتهام
کالهبرداری موضوع شکایت مرضیه قربانلو فرزند رجبعلی از طرف
این بازپرسی تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده
 174قانون آیین دادرســی کیفری جدید مراتــب به نامبرده ابالغ تا
پس از درج آگهی در شعبه  5بازپرســی دادسرای عمومی و انقالب
شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه
 940525در این شعبه حاضر گردید در غیر این صورت پس از یک ماه
از تاریخ ابالغ به موجب مــاده  174قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ
میگردد.
 /20270م الف
بازپرس شعبه  5دادسرای عمومی و انقالب شیراز
داریوش خشتی

آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت دوم)
بــه موجب پرونده کالســه  930095الف ج ح محکــوم علیه رمضانعلی
منوچهــری فرزند اصغر محکوم به پرداخت شــانزده عدد ســکه بهار
آزادی طرح جدید و مبلغ پانصد هزار ریال از بابت هزینه نشــر آگهی
در حق محکوم له راضیه بادره فرزند حسین گردیده است با عنایت به
اینکه محکوم علیه در قبال بدهی خود زمین کشاورزی متعلق به خود به
مساحت چهار هزار مترمربع از اراضی سعادت آباد که از جنوب به اراضی
کشاورزی عباســقلی زارع و از شمال به اراضی حسن عواطفی مطلق و از
غرب به اراضی حســین قائدی و از شرق به اراضی شکراله زارع را جهت
فروش معرفی نموده اســت لذا محکوم له تقاضای مزایده زمین تعرفه
شده را نموده اســت .علیهذا با توجه به ارزیابی توسط کارشناس خبره
زمین مذکور به مســاحت چهار هزار مترمربع به مبلغ دویست و پنجاه
میلیون ریال ارزیابی گردیده اســت لذا در اجرای مقــررات مواد 114
و  117و  118و  119و  138و  139و  140قانــون اجــرای احکام حقوقی اموال
فوق در روز سهشــنبه مورخ  94/9/24از ساعت  9الی  10صبح در محل
دادگستری شهرستان ارســنجان پس از چاپ این آگهی برای نوبت اول
در روزنامه رسمی جمهوری اســامی (عصر مردم) از طریق مزایده به
فروش میرســد که متقاضیان میتوانند ظرف مهلــت پنج روز قبل از
وقت مزایده زمین را در روســتای سعادتآباد مالحظه نمایند مزایده
از قیمت ارزیابی شــده شــروع و اموال مذکور متعلق به شخصی است
که باالترین قیمت را پیشنهاد داده است بهای پیشنهادی میبایست ده
درصد بهاء را فیالمجلس بعنوان ســپرده به صندوق دادگستری تودیع
نماید در صورت عدم پرداخت به موقع مابقی بها پس از کســر هزینه
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد .ضمنــ ًا محکوم له نیز میتواند
مانند سایرین در مزایده شرکت نماید.
 /2613م الف
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ارسنجان
حسینپور
آگهی مزایده (مرحله دوم)
دایره اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
داراب در نظــر دارد به موجب پرونده اجرایی کالســه  940030یکباب
ملک تجاری فاقد پالک ثبتی به مســاحت عرصه  40/26واقع در داراب
سه راهی زریندشت (بهادران) که در اجاره نمیباشد متعلق به شیرزاد
رحیمــی را برای بار دوم با قیمت پایــه  140910000ریال به مزایده گذارد
لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شــرکت در مزایده باشد در تاریخ
 94/9/23رأس ســاعت  10صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب
حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادستان از قیمت کارشناسی شروع
و شخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین قیمت را
پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظــرف پنج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شــخص برنده نقدا ً دریافت میگردد مابقی
پــس از  20روز از تاریخ مزایده بایســت پرداخت گردد در صورتی که
برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشــتن مورد مزایده خودداری
نماید مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کســر هزینههای اجرایی به نفع
دولت ضبط خواهد شد.
 /480م الف
دادرس شعبه اول اجرای احکام حقوقی داراب
علی خورشیدی

آگهی تغییرات شرکت پدیده دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  15881و شناسه ملی 10530281394
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ  94/7/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
زهرا اسکندری به سمت رئیس هیأت مدیره
محمدعلی مطوس به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
حمیدرضا اسکندری عضو هیأت مدیره
محمدعلی مطوس به سمت مدیرعامل
کلیه اوراق و اســناد رسمی و بهادار و بانک و تعهدآور و قراردادها به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامههای
عادی و اداری به امضاء مدیرعامل (منحصراً) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا ،تعیین سمت مدیران انتخاب شده توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /20256م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

