ثبتی و دادگستری
یکشنبه  1آذر 1394

 10صفر 1437

آگهی وقت رسیدگی
حسب کیفرخواست صادره از دادسرای ممســنی آرش فیروززاده متهم است به نگهداری  29کیلوگرم تریاک که با توجه به مجهولالمکان بودن
ایشــان وقت رسیدگی مورخ  94/10/15ساعت  10صبح یک نوبت آگهی میشود تا مشارالیه در جلسه رسیدگی حضور یابد در صورت عدم حضور
رأی غیابی خواهد شد.
 /21345م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه انقالب دادگستری شهرستان نورآباد ممسنی
هاشم انصارینژاد
آگهی حصر وراثت
سیده آمنه موســوینژاد فرزند سید عباس به شرح درخواستی که به
کالسه  94/813این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار
وراثت نموده و اعالم داشته که شــادروان محمد مرادی فرزند برات
به شماره شناســنامه  8صادره از داراب در تاریخ  94/6/19در اقامتگاه
دائمی خود شهرستان داراب فوت نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند
از:
 -1سیده آمنه موسوینژاد به شماره شناسنامه  82عیال دائمی متوفی
 -2سکینه اکبری به شماره شناسنامه  62مادر متوفی
 -3مریم به شماره ملی  2480661024فرزند متوفی
 -4مهسا به شماره ملی  2480996816فرزند متوفی
 -5مبینا به شماره ملی  2480874540فرزند متوفی و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی
نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه
و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /484م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه ایثارگران داراب
باقرپوریان
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  139460311001022648مــورخ  94/8/21هیأت اول
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 محمد احمدی فرزند ابوالحســن به شماره
شناسنامه  32صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 144/03مترمربع پالک  7306فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی شده
از پــاک  17فرعی از  2083اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی علی دهقان 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 اول94/9/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/16 :
/21381م 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  139460311005001623هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
فاطمه عربیزاده فرزند محمود به شــماره شناســنامه  197صادره از
نیریــز در یکباب خانه به مســاحت  409/35مترمربع پالک  40فرعی از
 258اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعــی از  258اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی محمود افراسیابی
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 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 اول94/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/1 :
/19704م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

آگهی حصر وراثت
عذری آشــناب فرزند ابراهیم به شرح دادخواســتی که به کالسه
 16/341/94ایــن شــورا ثبت گردیده درخواســت صــدور گواهی
انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که شادروان علی منفرد فرزند
معصومعلی به شــماره شناســنامه  110صــادره از داراب در تاریخ
 92/6/23در اقامتــگاه دائمی خود شهرســتان داراب فوت نموده و
وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1خواهان صدرالذکر مادر متوفی
 -2علی منفرد به شماره شناسنامه  2481000854فرزند متوفی
 -3یاسمن منفرد به شماره شناسنامه  2480823865فرزند متوفی
 -4طاهره احمدی به شماره شناسنامه  33همسر متوفی
 -5معصومعلی منفرد به شماره شناسنامه  3322پدر متوفی و الغیر.
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبــت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضــی دارد و یا وصیتنامهای از
متوفی نزد او میباشــد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به این
شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /485م الف
قاضی مشاور شعبه  16شورای حل اختالف قریه الخیر و قلعه بیابان
داراب -ابراهیم نظری
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  139460311005001715هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی گلناز پرتقالی فرزند محمد به شماره شناسنامه  44صادره از
نیریز در یکباب خانه/غ به مساحت  176/63مترمربع پالک  54فرعی
از  4239اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  27فرعی از  4239اصلی
واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی محمدرضا
صنعتی 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 اول94/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/1 :
/19706م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
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  139460311005001712هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
شمسی زیدآبادینژاد فرزند غالمحســین به شماره شناسنامه 92
صادره از سیرجان در یکباب خانه به مساحت  261/94مترمربع پالک
 4فرعی از  3787اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3787اصلی
واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی زیور علیپور
که نسبت به یک سهم مشاع از  12سهم سهام ششدانگ رأی به تنظیم
اظهارنامه حاوی تحدید حدود 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 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 اول94/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/1 :
/19705م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

آگهی مناقصه (شماره )94-74

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات و خاموشی مدیریت برق شهرستان مهر به صورت کلید در دست
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/8/30لغایت  94/9/4به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اسناد :شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن 32317869
 - 6آدرس محل دریافت اســناد :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 سهشنبه مورخ 94/9/17
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10/15روز سهشــنبه مورخ  94/9/17با 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 شرکت در مناقصه :مبلغ  10000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصهگزار یا مطالبات بلوکه
شده توسط امور مالی این شــرکت 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.
/21435م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی مناقصه (شماره )94-73

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه وراوی از توابع مدیریت برق شهرستان مهر به صورت کلید
در دست
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/8/30لغایت  94/9/4به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اسناد :شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن 32317869
 - 6آدرس محل دریافت اســناد :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 سهشنبه مورخ 94/9/17
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشــنهادهای واصله در ساعت  10روز سهشــنبه مورخ  94/9/17با حضور اعضاء کمیســیون 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 شرکت در مناقصه :مبلغ  10000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصهگزار یا مطالبات بلوکه
شده توسط امور مالی این شــرکت 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.
/21431م الف
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آگهی احضار متهم از طریق دادسرا
نظر به اینکه متهم عبداهلل حســینپور فرزند موســی به اتهام حمل
و مالکیت مــواد مخدر به میزان  171کیلوگــرم تریاک از طرف این
دادســرا تحت تعقیب میباشــد و ابالغ اوراق احضاریه به واســطه
نامعلوم بودن محل اقامت متهم میســور نگردیده بدینوســیله در
اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در شــعبه بازپرسی دادسرای
عمومی و انقالب شهرستان داراب به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام
انتسابی حاضر گردد و در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ
انتشــار این آگهی اقدام قانونی معمول و بــه موجب مواد  217و 218
قانون فوقاالشعار تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/21341م الف
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب داراب
جابر نظافت

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم حمیدرضا برمشوری فرزند امیدعلی به اتهام معرفی
ملک متعلق به دیگری به جای ملک خود موضوع شــکایت مجید نیالئی
ســنگری فرزند بارانی از طرف این بازپرســی تحت تعقیب میباشد
و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشــان میسور
نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری
جدید مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه  5بازپرسی
دادسرای عمومی و انقالب شــیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام
انتسابی در پرونده کالسه  940630در این شعبه حاضر گردید در غیر این
صورت پس از یک مــاه از تاریخ ابالغ به موجب ماده  174قانون مذکور
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /21335م الف
بازپرس شعبه  5دادسرای عمومی و انقالب شیراز
داریوش خشتی

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  139460311005001722هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی علیاکبر کارآزما فرزند رضا به شماره شناسنامه
 902صادره از شــیراز در یکباب مغازه به مســاحت  51/15مترمربع
پالک  14فرعی از  548اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  6فرعی از
 548اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی
سهام مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/1 :
/19699م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  139460311001022038مورخ  94/8/10هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی همایون امیری سنگری فرزند امیر به شماره
شناسنامه  1138صادره از همایجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 214/81مترمربع پالک  3852فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی
جمال امامی محرز گردیده اســت .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 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،
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 اول94/9/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/16 :
/21382م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی اجراییه
شماره اجراییه9410427310400120 :
شماره پرونده930998730400473 :
مشــخصات محکوم له :بانک ملت مدیریت شعب استان فارس به
نشانی شیراز میدان شهدا مدیریت بانک ملت اداره حقوقی
مشخصات محکوم علیهم -1 :مسعود محمودی فرزند زیاد به نشانی
فســا روســتای زیادآباد جنگل  -2بهرام محمدی فرزند جهانزیر به
نشانی فسا میانجنگل روستای مقابری  -3خسرو کدخدا فرزند عبداله
مجهولالمکان
محکــوم به :به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره
 9310097310400285و شماره دادنامه مربوطه 9409977310400367
محکوم علیه محکوم است به پرداخت یکصد و چهل و یک میلیون ریال
بابت اصل بدهی و خسارات متعلقه و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای
قــرارداد بانکی (مادهی  12قرارداد منعقــده بین اصحاب دعوی) از
زمان سررسید تا زمان اجرای مفاد حکم که توسط اجرای احکام حقوقی
محاسبه خواهد شد و همچنین پرداخت مبلغ چهار میلیون و دویست
هزار ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت حقالوکاله وکیل مطابق
حداقل تعرفه قانونی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایی.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه:
 -1پس از ابالغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.
 -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
 -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید
ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم
کند اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از
انقضاء مهلت مذکور معلوم شــود که قادر به اجرای حکم و پرداخت
محکوم به بودهاید لیکن برای فــرار از پرداخت اموال خود را معرفی
نکنید یا صــورت خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای
تمام یا قســمتی از مفاد اجراییه متعسر باشد به مجازات حبس از 61
روز تا  6ماه محکوم خواهید شد.
 -4عالوه بر موارد باال که قســمتی از مــاده  34اجرای احکام مدنی
میباشــد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی
مصوب  79/1/21و همچنین مفــاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای
مالی مصوب  10آبان  1377توجه نمایید.
/707م الف
مدیر دفتر شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا
زهرا براتی

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  139460311005001724هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
علی خازن فرزند اکبر به شــماره شناسنامه  14733صادره از نیریز در
یکباب مغازه به مســاحت  44/5مترمربع پــاک  12فرعی از  548اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  6فرعی از  548اصلــی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی سهام مشاعی خود متقاضی
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 اول94/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/1 :
/19698م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1394بخش  12فارس داراب
برابر مقررات ماده  12اصالحی قانون ثبت اســناد و امالک کشور و
با رعایت ماده  59آییننامه مذکور امالکی که در آگهیهای ســابق
مجهولالمالک آگهی شــده یــا امالکی که در موقــع ثبت عمومی
شمارهگذاری و اظهارنامه آن در ســه ماهه دوم سال  1394مربوط
به حوزه ثبتی اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان داراب به جریان
گذارده شده با ذکر شــماره پالک و نام و نام خانوادگی و نام پدر و
میزان سهام مالکیت و نوع ملک و مساحت ملک به شرح ذیل آگهی
میشود:
قطعه 1
 -1406آقای حبیب حاجی ابراهیمی فرزند حاجی مال ابراهیم ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  461/5مترمربع پالک  1406واقع در قطعه 1
بخش  12فارس داراب
 -8742خانم شــهربانو زنگنه اینالو فرزند خان بابا ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  109/25مترمربع پالک  8742واقع در قطعه  1بخش
 12فارس داراب
قطعه 3
 -2777/1خانم رحیمه صاقیپور فرزند حاجی محمد ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  209/80مترمربع پالک  2777/1با جمیع متعلقات و
منضمات واقع در قطعه  3بخش  12فارس داراب
 -8739/1آقایان حسام و محمد دهقان فرزندان علی آقا (بالمناصفه)
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  75696مترمربع پالک 8739/1
با جمیع متعلقات و منضمات واقع در قطعه  3بخش  12فارس داراب
برابر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نسبت به رقبات نامبرده باال
واخواهی دارد و یا قبل از انتشار این آگهی اقامه دعوی نموده که در
دادگاه مطرح اســت میتواند دادخواست واخواهی یا گواهی مشعر
بر طرح دعوی خود را ظرف مدت  90روز از انتشار اولین آگهی نوبتی
به اداره ثبت اســناد و امالک داراب تسلیم و رسید دریافت نماید
معتــرض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این
اداره دادخواســت به مراجع قضایی تقدیم نماید در غیر این صورت
متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی وی میتواند بــه دادگاه مربوطه
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت اسناد
و امالک محل تسلیم نماید و در این صورت اداره ثبت اسناد و امالک
بدون توجه بــه اعتراض عملیات ثبتی را ادامــه خواهد داد تحدید
حدود رقبات مذکور با رعایت مواد  14و  15قانون ثبت اسناد بعدا ً به
عمل خواهد آمد و مورد واخواهی نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی
مطابق ماده  20قانون ثبت  30روز از تاریخ تحدید حدود میباشد این
آگهی در دو نوبت به فاصله  30روز منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/1 :
 /392م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

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  139460311001021955مورخ  94/8/10هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی زهره شــیبانی فرزند احمد به شــماره شناسنامه
 23821صادره از استهبان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/98
مترمربع پالک  1966فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 2081اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری مالک رســمی شهرداری
شــیراز محرز گردیده اســت .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 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،
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 اول94/9/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/16 :
/21387م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی فقدان سند مالکیت
زمان خانی وکیل عبدالرضا صرافت به موجب وکالتنامه شماره 25838
مورخ  94/1/19دفترخانه  277شیراز با تسلیم دو برگ استشهادیه که در
دفترخانه  277شــیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد  12جلد سند
مالکیت مربوط به  109سهم مشــاع اعیان و  104سهم مشاع عرصه از 144
سهم عرصه و اعیان از سه دانگ و پنج دانگ و ثمن اعیانی دو دانگ مشاع
از ششــدانگ و شش سهم مشاع به انضمام ثمن اعیانی دو سهم دیگر از
هشت سهم سهام یک ســهم و نیم مشاع از  24سهم سهام ششدانگ به
انضمام شــش سهم مشاع به انضمام ثمن اعیانی دو سهم دیگر از هشت
سهم دو دانگ مشاع از ششــدانگ و دو سهم از هشت سهم سهام یک
دانگ و نیم به انضمام دو ســهم دیگر از هشت سهم سهام دو دانگ ک ً
ال
بدون ثمن اعیانی از ششدانگ یکباب خانه به پالک  2091واقع در بخش 2
شیراز در صفحات  265و  269و  273دفتر  28و ذیل ثبت  2734صفحات
 199و  202و  205و  208و  211و  214دفتــر  115ذیل ثبت  2734امالک به
نام سید محمود اثنیعشری و سید احمد اثنیعشری و سید محمدکاظم
اثنیعشــری و فاطمه اثنیعشری و بدرالسادات اثنیعشری ثبت و سند
مالکیت صادر و سپس معالواسطه به موجب اسناد قطعی شماره 74345
مورخ  67/8/24و  62516مــورخ  63/8/19و  62712مورخ  63/6/14و
 110201مورخ  77/10/12دفترخانه  58شیراز به عبدالرضا صرافت منتقل
شده و به علت جابجایی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور المثنی
ســند مالکیت نموده مراتب طبق اصالحیه تبصــره یک ماده  120آیین
نامه قانون ثبت آگهی میشــود که 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 سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله
ارائه نشــود اداره ثبت ،المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/21380م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان

