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ایــن روزها عالقه به طبیعــت گردی رو به افزایش اســت و در این بین
کویرهــای ایران هم بــی نصیب نمانده اند .چون طبــق تجربه اهل طبیعت،
ســفر به مناطق کویری از پرنشاط ترین و اسرارآمیز ترین سفرها خواهدبود و
در صورت نداشتن آمادگی الزم ،خطراتی برای گردشگر کویر به همراه دارد.
با چه افرادی برویم؟
پیشــنهاد می شود اگر تا حاال به این نقاط سفر نکرده اید ،برای گردش در
کویر و اقامت در آن با تورهای طبیعت گردی که گردانندگان آن تجربه خوبی
دارند ،همراه شــوید .دقت داشته باشید که حداقل پنج سفر گروهی به کویر را
تجربه و مدیریت کرده باشند.
چه بپوشیم؟
این ســوال ممکن است گاهی خنده دار باشد ولی برای سفر به کویر حتما
باید بپرســید .اولین و مهم ترین هدف از پوشــیدن لباس در ســفر به کویر،
پوشاندن بدن در مقابل آفتاب ،گرما ،حشرات ،خزندگان و حفظ تعرق معمولی
بدن اســت؛ لباس های سبک با رنگ روشــن که از مواد و الیاف طبیعی مثل
پنبه تولید شده باشند ،مثل بومیان منطقه که چند دست روی هم می پوشند.
چه کفشی بپوشیم؟
پاهای شــما حساس ترین نقطه بدن شماســت ،چون اگر آسیب ببینند یا
زخمی شوند ســفر مختل می شود .کفش مناســب کویرنوردی پوتین است.
پوتین پاهای شــما را در مقابل نیش مارها و عقرب ها محافظت می کند و با
حمایت از زانوها کمک می کند قدم های محکمی بردارید .البته توجه داشــته
باشــید که برای پوشیدن پوتین حتما جوراب ضخیمی بپوشید .اگر ساق پایتان
نیاز به مراقبت بیشتر دارند از مچ بندهای ورزشی استفاده کنید.
پابرهنه راه نروید
هیچ وقت بدون کفش در کویر راه نروید ،زیرا شــن ها پاهای شما را اذیت
می کنند و کم کمک دچار ســوختگی سایشــی خواهید شد .مراقب باشید که
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نوک پاهای شــما دچار آفتاب سوختگی نشــود ،زیرا آفتاب سوختگی در این
نقطه از بدن بسیار دردناک بوده و با وجود آن دیگر نمی توانید پوتین بپوشید.
چه شلواری بپوشیم
بهترین گزینه برای این ســفر پوشیدن شــلوار ارتشی است که صددرصد
پنبه اســت .گشاد بودن ،داشتن جیب های فراوان ،بند باالی مچ ،ضخامت در
ناحیه نشــیمنگاه و زانوها از مهمترین ویژگی های یک شلوار ارتشی مناسب
کویرنوردی است.
محافظت از پوست در کویر
اشعه خورشید و گرما در کویر به چهار صورت به بدن آسیب می رسانند:
تابش مســتقیم خورشید ،گرمایی که جذب شن ها و سنگ ها شده ،بادهای
گرم که شــاید توده های شن هم با خود داشته باشند ،بازتابش نور خورشید از
زمین .استفاده از کاله دوالیه ،روسری های بزرگ و نخی برای پوشاندن گردن،
عینک های مخصوص کویر ،ضدآفتاب های پوستی و کرم های مخصوص لب
را برای محافظت صورت و بدن در برابر نور خورشید فراموش نکنید.
ضدآفتاب مناسب کویر کدام است؟
مواد تشــکیل دهنده کرم های ضدآفتاب به دو روش از پوســت محافظت
می کنند .آنها یا اشــعه ماورای بنفش  UVخورشید را جذب و راه عبور آن را
مســدود کرده یا اینکه اشــعه  UVرا منعکس و متفرق می کنند .کرم های
ضدآفتاب براســاس میزان توانایی آنها در جذب و دفع اشعه  UVدرجه بندی
می شــوند که به صورت معمول  SPFنامیده می شوند .برای انتخاب کرم
ضدآفتــاب بهترین حالت ضــرب کردن عدد  10در عدد  SPFاســت .اگر
 SPFکرم شــما  15باشد ،شــما  150دقیقه یا  2ساعت و نیم می توانید در
آفتاب بمانید .اگر پس از مدتی مجددا از کرم اســتفاده کنید ،میزان محافظت
آن بیشــتر می شــود .ضدآب و ضدعرق بودن کرم ضدآفتاب مخصوص کویر
بسیار مهم است.

ثبتی و دادگستری
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  139460311001023316مورخ  94/8/26هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خدیجه محمدی فرزند غالمحسن به شماره شناسنامه
 64صادره از فیروزآباد در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 266/89
مترمربع پالک  5485فرعی از  1659اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 218فرعی از  1659اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی
مؤسسه سازمان تبلیغات اسالمی 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 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 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 اول94/9/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/24 :
/21788م 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  139460311001025526مورخ  94/9/8هیأت 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 جمیله نظری فرزند صفر به شماره شناسنامه  64صادره
از زرین دشــت در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  212/75مترمربع
پالک  7410فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2083اصلی
واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی فضل اله دهقان محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز 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 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 عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/9 :
/22628م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی حصر وراثت
محمدجعفر فیروزی فرزند مســیب دارای شناسنامه شماره  7160فسا به
شرح دادخواست به کالسه  94/866ح ش مرکزی از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم مسیب
فیروزی فرزند گداعلی به شناســنامه شماره  29فسا در تاریخ 94/8/29
در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته وراث حینالفوت آن مرحوم
منحصرند به:
 -1زینب تاجیکی فرزند صفر به شناسنامه شماره  2فسا صحرارود (همسر
دائمی متوفی)
 -2محمدجعفر فیروزی به شناسنامه شماره  7160فسا
 -3محمدکاظم فیروزی به شناسنامه شماره  2380فسا
 -4محمدصادق فیروزی به شناسنامه شماره  16481فسا
 -5محمدجالل فیروزی به شناسنامه شماره  11662فسا
 -6محمدحســین فیروزی به شناسنامه شماره  942فسا (پسران متوفی) و
الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.
 /801م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی
آگهی
خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی محمود بختیاری دادخواستی
به طرفیت خوانده محترم علی بابایی به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم
دادگاههای عمومی شهرســتان فسا نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا واقع در استان فارس شهرستان فسا
ارجاع و به کالســه  9409987310200639ثبت گردیده که وقت رسیدگی
آن مورخ  94/10/23ساعت  11تعیین شــده است .به علت مجهولالمکان
بودن خوانده /متهم و درخواســت خواهان /شــاکی و به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشود تا
خوانده /متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /798م الف
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان فسا
سکینه جمالی

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  139460311001022989مورخ  94/8/24هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی یوسف صادقی فرزند
حمزه به شماره شناسنامه  350صادره از فیروزآباد در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  200مترمربع پــاک  5479فرعی از 2143
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی از  2143اصلی واقع در
بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی سید عبدالرسول گلزاده
محرز گردیده است .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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/24 :
/21790م 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  139360311001031294مورخ  93/11/7هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی منوچهر مهرافر فرزند
احمد به شــماره شناسنامه  505صادره از شــیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  160/80مترمربع پــاک  53979فرعی
از  1652اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  509فرعی از 1652
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی منصور
پاکباز محرز گردیده اســت .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 تســلیم 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/9 :
/22627م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی تغییرات شرکت یلدا جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 15386و شناسه ملی 10530276662
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  94/7/15تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 -1سمت اعضا هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید:
علی بیدشهری به سمت رئیس هیات مدیره
مریم بیدشهری به سمت نایب رئیس هیات مدیره
بهروز اسالمی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره
 -2دارنــدگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد رســمی و بهادار و
تعهدآور و بانکی و قراردادها و سایر اوراق عادی و نامه های اداری
با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعیین دارندگان
حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت
قابل دسترس میباشد.
 /23428م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی
خواهان تعاونــی اعتبار ثامن االئمه بــه نمایندگی محمود بختیاری
دادخواســتی به طرفیــت خوانده عباس همایی کوشــکقاضی به
خواســته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرســتان
فسا نموده که جهت رســیدگی به شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی
شهرســتان فسا واقع در استان فارس شهرســتان فسا ارجاع و به
کالســه  9409987310200638ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
مورخ  94/11/7ساعت  10تعیین شده است .به علت مجهولالمکان
بــودن خوانده /متهم و درخواســت خواهان /شــاکی و به تجویز
ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههــای عمومی و انقالب در
امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یــک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی میشــود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /797م الف
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان
فسا
سکینه جمالی

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  139460311001022608مورخ  94/8/20هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی جهانزیر محمدی
بوگر فرزند جهان به شــماره شناســنامه  802صادره از شیراز
در ششــدانگ یکباب ساختمان دو طبقه مســکونی به مساحت
 206/96مترمربــع پالک  53902فرعــی از  1652اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  528فرعی از  1652اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی سید جواد عوضی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز 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 رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/24 :
/21794م 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  139460311001020821مورخ  94/7/30هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی گل چین درســتکار
اردکانی فرزند ناصر به شــماره شناســنامه  10998صادره از
سپیدان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  199/87مترمربع
پالک  7112فرعی از  1793اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 26فرعی از  1793اصلی واقع در بخش  4شــیراز حصه مشاعی
متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی میشــود 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به
مراجــع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/9 :
/22626م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی تغییرات شرکت یلدا جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 15386و شناسه ملی 10530276662
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 94/7/15
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1روزنامــه کثیراالنتشــار عصر مردم جهــت درج آگهی های
شرکت تعیین شد.
 -2اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب
شدند :علی بیدشــهری و مریم بیدشهری و بهروز اسالمی برای
مدت دو سال انتخاب شدند.
 -3مؤسســه حسابرســی کارای فــارس بــه شناســه ملی
 10861779819به نمایندگی مجید نیکبخت شــیبانی به سمت
بازرس اصلی و حسین محمدی به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار،
انتخاب بازرس ،انتخاب مدیران انتخاب شــده توسط متقاضی
در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه
آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /23429م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311027000600مورخ  94/5/24هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی یاســر رضائی تزنگی فرزند خداخواست به شــماره شناسنامه 41
صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  250/34مترمربع
پالک  968فرعی از  38اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  346فرعی از 38
اصلی واقع در قطعه یک بخش  9فارس حوزه ثبت ملک سروستان خریداری
شــده با قولنامه عادی (معالواسطه) از مالک رســمی مرتضی مهدیزاده
تزنگی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود و 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 تســلیم و پس از اخذ رســید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/24 :
 /97م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی
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  139460311001022653مورخ  94/8/21هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی محسن اعتمادی نیا فرزند رضا به شماره شناسنامه 393
صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  133/26مترمربع
پالک  4880فرعی از  2086اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  78فرعی
از  2086اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی جواد نصر
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود 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 تســلیم و پس از اخذ رســید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/9 :
/22625م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه نسرین رعیتی فرزند رحمت اله به اتهام ادای شهادت کذب از
طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت ایشان میســور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به
نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه  34دادیاری دادسرای عمومی و
انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس
از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب مواد قانون مذکور
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/22619م الف
دادیار شعبه  34دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
همتی

آگهی احضار متهم
بدینوسیله به طاهره موســوی نژاد فرزند محمد فع ً
ال مجهولالمکان که به
اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت علی رعیتان زوج فرزند
خلیل در پرونده کالسه  123/940189شــعبه  123دادگاه کیفری دو شیراز
تحت پیگرد بوده و وقت رســیدگی پرونده مورخ  94/10/27ساعت 8/30
صبح تعیین شده ابالغ میگردد در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شود
در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/23544م الف
دادرس شعبه  123دادگاه کیفری دو شیراز
روح اله سجادی

آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  940698شعبه  5بازپرسی دادسرای ناحیه یک شیراز متهم زیور (یلدا) فارسی فرزند یعقوب به اتهام تخریب و و رود به عنف به
محل سکونت شــاکی 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 دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشود پس از انقضای مهلت
مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /22618م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی

