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شماره 5641

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337
آگهی مناقصه (شماره )94-68

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :خرید  2500دستگاه سامانه فتوولتائیک قابل حمل عشایری
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/9/23لغایت  94/9/28به 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 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.
 - 6زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز شنبه مورخ 94/10/12
 - 7محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 8زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10روز شنبه مورخ  94/10/12با 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.
 - 9ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 10تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ  870000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شده 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.
 - 11شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 12مناقصه در  2جلسه برگزار میگردد.
- 13پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 14سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/23022م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی ابالغیه دفترخانه رسمی ثبت طالق  47شیراز
بدینوســیله به الهام جدام عبدالهی فرزند عبدالرزاق به شماره شناسنامه  47645اطالع می رساند که در مورخ  94/4/10صورتجلسه طالق رجعی
تنظیم و صیغه طالق جاری گردید شــما مکلف به نگه داشتن سه ماه عده طالق می باشید در صورت عدم رجوع زوج بعد از سه ماه طالق مزبور
ثبت می گردد.
 /22614م الف
سردفتر طالق  47شیراز
دکتر حمزه اسفندیاری بیات
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه ســید جالل رضوانی فرزند ســید حســین به اتهام انتقال
مال غیر از طرف این شعبه دادیاری در کالسه پرونده  941135د  7تحت
تعقیب کیفری میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل
اقامت ایشــان میسور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون
آیین دادرســی کیفری مصوب  1392مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف
مهلت یک ماه پس از انتشــار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این
شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور ظرف مهلت فوق
تصمیم غیابی اتخاذ خواهد شد.
/22609م الف
دادیار شعبه  7دادسرای عمومی و انقالب شیراز
ایزدی
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  139460311001023060مــورخ  94/8/24هیأت 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 متقاضی زهــرا جوادپور فرزند محمدرضا
به شماره شناسنامه  104صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  135/03مترمربع پالک  11384فرعی از  2139اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  120فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رســمی اسداله پوست فروش محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 ،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 اول94/9/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/7 :
/22624م 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
برابــر رأی شــماره  139460311001025325مــورخ  94/9/8هیأت 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 جــواد جوانمردی فرزند حبیب به
شماره شناسنامه  2890صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  154/35مترمربع پالک  19009فرعــی از  1651اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  64فرعی از  1651اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رســمی محمدرضا اخالق عالم محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/7 :
/22599م 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  139460311001018831مورخ  94/7/12هیأت 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 قهرمان بخشــی فرزند علیخان به شــماره
شناسنامه  318صادره از بویراحمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 197مترمربع پالک  53968فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  524فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی رمضان اسکندری 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 اول94/9/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/7 :
/22598م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی ابالغیه دفترخانه رسمی ثبت طالق  47شیراز
بدینوســیله به الهام جــدام عبدالهی فرزند عبدالرزاق به شــماره
شناسنامه  47645اطالع می رساند که در مورخ  94/4/10صورتجلسه
طالق رجعی تنظیم و زمان ثبت طالق می باشد و زوج به این دفترخانه
مراجعه و اعالم داشــته در مدت عده رجوعی نداشــته است ظرف
مهلت  7روز فرصت دارید جهت ثبت طالق مراجعه فرمایید در غیر
این صورت طالق به صورت غیابی ثبت می گردد.
 /22615م الف
سردفتر طالق  47شیراز
دکتر حمزه اسفندیاری بیات
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  139460311001005652مــورخ  94/4/2هیأت 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 خســرو احمدی فرزند فرج اله
به شماره شناسنامه  411صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  208/21مترمربع پالک  19011فرعی از  1651اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  3274فرعــی از  1651اصلی واقع در بخش 4
شــیراز خریداری از مالک رسمی یداله سعادت 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 اول94/9/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/7 :
/22623م 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  139460311198001014مــورخ  94/8/30هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرقان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی حســین قاســم پور فرزند ابوالقاسم به
شــماره شناســنامه  391صادره از شــیراز در یکباب دامداری به
مســاحت  1413/83مترمربع پالک اصلی  182واقع در بخش  5زرقان
روستای فتوح آباد کربال که جهت آن پالک فرعی  39منظور گردید
خریداری از مالک رســمی مالکیت مشــاعی 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 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 اول94/9/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/10/7 :
 /22622م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک زرقان
حسن علی بیگی
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  139460311198000816مــورخ  94/6/4هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرقان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی محمدحســن رازقی حقیقی فرزند رضا به
شماره شناســنامه  10صادره از شیراز در یکباب دامداری به مساحت
 2676/21مترمربع پالک فرعــی  277از اصلی  2397واقع در بخش
ســه زرقان که جهت آن پالک فرعی  3068منظور گردید خریداری
از مالک رســمی مهین بانو نمازی 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 اول94/9/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/10/7 :
 /22591م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک زرقان
حسن علی بیگی
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آگهی مزایده عمومی

شماره  94/2/1/7049مورخ 94/9/2

شهرداری جهرم در اجرای مصوبه شــماره  812مورخ  94/7/15شورای محترم
اسالمی شــهر جهرم در نظر دارد یک قطعه زمین به مســاحت  70/07مترمربع
واقع در خیابان امام حسین(ع) ،پشت پادگان دستغیب ،با کاربری مسکونی به قیمت
پایه هر متر مربع دو میلیون و پانصد هزار ریال به صورت نقد از طریق مزایده عمومی
به فروش برساند.

آخرین مهلت قبول پیشــنهادات پایان وقت اداری مورخ 94/10/3
می باشد .محل تحویل پاکت پیشــنهادی واحد حراست شهرداری
جهرم می باشد .شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز
و مختار می باشد .به پیشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده
و پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده
نخواهد شد .مبلغ سپرده شرکت در مزایده نه میلیون ریال که به
صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شــهرداری جهرم یا واریز
وجه به حساب  0106437212008نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد.
هزینــه مزایده و کلیــه هزینه های نقل و انتقــال و غیره به عهده
برنده مزایده می باشد .برندگان اول تا سوم در صورتی که حاضر
به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری
ضبط می گردد .متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشــتر به سایت
 www.jahrom.irو یا با شماره تلفن  071-54234770تماس و جهت
دریافت اوراق مزایده و سایر اطالعات و جزییات و کروکی زمین که
در اسناد مزایده مندرج می باشد ،به واحد امالک شهرداری جهرم،
واقع در چهارراه دفاع مقدس ،ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادات 94/10/5
نوبت چاپ اول 94/9/15

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  139460311001005712مــورخ  94/4/2هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی ســلیمان پرتو فرزند ملک به
شــماره شناســنامه  131صادره از کازرون در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  49مترمربع پالک  53967فرعی از  1652اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  553فرعــی از  1652اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رســمی غدیر کارگر 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 اول94/9/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/7 :
/22621م 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  139460311018000074مورخ  94/5/25هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده طشک
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سید غالمحسین ابطحی فرزند
سید محمد به شماره شناسنامه  690کدملی  2559252597صادره
از نیریز در ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت  162000مترمربع
تحت پالک شــماره  1409فرعی از  7300اصلی مفروز و مجزی شده
از  4فرعی واقع در بخش  22فارس حوزه ثبت ملک آباده طشــک
خریداری شده از مالک رسمی سید ضیاء ابطحی فرزند سید اشرف
به میزان موازی  5/57سهم مشاع از  625سهم سهام کل اراضی آبی
از ســی و یک و یک چهارم ســهم مفروز از اراضی مزروعی و پاچوبه
دهمورد از جمله  1250سهم سهام  62/5ســهم مفروز از جمله 1440
سهم ســهام  72سهم مزرعه و چشمه ســارات دهمورد به انضمام
 133/68ســهم از  15000ســهم کل اراضی دهمــورد از پالک 7300
دهمورد به متقاضی داشــته و تصرفات متقاضی نســبت به مورد
تقاضا 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 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 اول94/9/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/7 :
/22589م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آباده طشک
سید محیالدین صادقی

نوبت چاپ دوم 94/9/22

قزلی -شهردار جهرم

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  139460311001017578مــورخ  94/6/29هیأت 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 محترم شــیخی نژاد فرزند اصغر به شماره
شناسنامه  530صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 254/57مترمربع پالک  8140فرعی از  2052اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  158فرعی از  2052اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رسمی سیاه حسینی شاهیجانی 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 اول94/9/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/7 :
/22604م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده کالســه  941072به موجب حکم صادره از شعبه اول دادگاه
حقوقی فســا محکوم علیه جــال فاطمی فرزند تقی محکوم اســت به
پرداخت مبلغ  116104797ریال در حق محکوم له خورشــید آقا شجاعی
شیری و پرداخت نیم عشــر دولتی به مبلغ  5000000ریال با توجه به اینکه
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــده و در مهلت مقرر نســبت به اجرای
حکم اقدامی ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفاء
محکوم به و هزینه اجرایی ششــدانگ یک قطعه زمین به متراژ  300متر
فاقد سند ملکی مجزا متعلق به نامبرده از سوی این اجرا توقیف و توسط
کارشــناس رسمی قوه قضاییه به شــرح زیر توصیف و ارزیابی شده و
مقرر است از ساعت  9الی  12ظهر مورخ  94/10/16در محل اجرای احکام
حقوقی از طریق مزایده به فروش برســد مزایده از قیمت 345000000
ریال با نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی و حقوقی
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شد  10درصد وجه
مزایده فیالمجلس بصورت وجه نقد یــا چک بانکی تضمینی از خریدار
اخــذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصــول و پس از انجام مراحل قانونی
و صــدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شــد در
صورتــی که در مهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید
سپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده
تجدید میگردد در صــورت وصول اعتــراض از ناحیه طرفین ظرف
یک هفته از تاریخ مزایده نســبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به
اعتراض از ســوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد
ضمن ًا متقاضیان به شرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از
مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
ششــدانگ یک قطعه زمین مسکونی فاقد ســند مجزا به مساحت 300
مترمربع قطعه  7شــهرک طالقانــی کوچه  4قدیــم ( 8جدید) پالک
شهرداری  57باالی جاده از پالک  3159به مبلغ  345000000ریال.
 /742م الف
مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فسا
علیرضا زنگنه اینالو

