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آگهی مزایده (شماره )94-87

 - 1نام مزایدهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مزایده  :فروش خودروهای مستعمل
 - 3زمان دریافت اسناد مزایده  :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/10/9لغایت  94/10/14به 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 تحویل پیشــنهادات :شــیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن
32317869
 - 6آدرس محل دریافت اسناد :دسترسی به اسناد مزایده 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 دوشنبه مورخ 94/10/28
 - 8محل برگزاری مزایده  :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشــنهادهای واصله در ساعت  10روز دوشنبه مورخ  94/10/28با حضور اعضاء کمیســیون مزایده باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مزایده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مزایده روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شــرکت در مزایده  :مبلغ  70000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مزایدهگزار یا مطالبات
بلوکه شده توسط امور مالی این شــرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مزایدهگزار 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.
 - 13مزایده در  1جلسه برگزار میگردد.
- 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مزایده میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
/25261م الف
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به عباس نیکوئی کاشانی فرزند حسین که به موجب دادنامه
شماره  93/749مورخ  93/10/29در پرونده کالسه  93/760به خواسته
حضور در دفاتر اســناد رســمی و انتقال سند رســمی وانت پیکان به
شــماره  787ب  68ایران  23در حق خواهان مصطفی کریمیان فرزند
محمدحسین محکوم گردیده است ابالغ میشود چنانچه نسبت به حکم
صادره اعتراض دارد ظرف چهل روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست
خود را به این مرجع واقع در فسا میدان غدیر شورای حل اختالف تسلیم
نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی
اقدام خواهد شد.
/869م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه ششم فسا
باده یان
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه قاســم جعفری فرزند رمضان به اتهام ترک نفقه موضوع
شــکایت خدیجه شیخی در پرونده کالســه  941213ب  21از طرف این
دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن
محل اقامت ایشــان میسور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده 174
قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه
پس از درج آگهی در شــعبه  21بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب
شــیراز به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس
از انقضاء مهلت مقرر از تاریخ انتشــار ایــن آگهی به طور غیابی تصمیم
اتخاذ میگردد.
/24670م الف
بازپرس شعبه  21دادسرای عمومی و انقالب شیراز
نادر قلندری
آگهی حصر وراثت
علیرضا رجبی سروســتانی دارای شناسنامه شماره  85متولد 1334/3/1
به شرح دادخواست به کالسه  94/233از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جهان ســلطان
(معروف به زلیخا) مرادی سروســتانی به شــماره شناسنامه  2946در
تاریخ  93/12/23در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحومه منحصرند به:
 -1متقاضی با مشخصات فوق الذکر فرزند متوفیه
 -2محمدرضا رجبی سروستانی به شماره شناسنامه  71صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفیه
 -3غالمعباس رجبی سروستانی به شماره شناسنامه  99صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفیه
 -4مهدی رجبی سروســتانی به شماره شناسنامه  45صادره از حوزه 18
سروستان فرزند متوفیه
 -5حلیمه رجبی سروســتانی به شماره شناســنامه  80صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم واال گواهی صادر خواهد شد.
 /24675م الف
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان سروستان
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  139460311005001089هیأت 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
مسلم نجفی آربزی فرزند الماس به شــماره شناسنامه  340صادره از
آباده طشک در یکباب خانه به مســاحت  164/35مترمربع پالک 324
فرعی از  3789اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  20فرعی از 3789
اصلــی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی غالم
حسین شریعت 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 اول94/10/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/27 :
/24644م 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311030000412مورخ  94/9/9هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی قیر و کارزین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
یوسف عسیس عباسی فرزند سیامرز به شماره شناسنامه  227صادره
از فیروزآباد به شــماره ملی  2450584005در یکباب ســوله صنعتی به
مســاحت  1200مترمربع پالک  6859فرعــی از  1اصلی واقع در قطعه 1
بخش  17فارس شهرســتان قیر و کارزین مشــهور به قیر خریداری از
مالک رســمی ســید عقیل بحرینی قیری 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 اول94/10/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/10/28 :
 /57م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک قیر و کارزین
قنبر محمدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان /شاکی نسرین حیدری فرزند جمعه دادخواستی به طرفیت
خوانده /متهم ســهراب دریائیان به خواســته تقاضای طالق تقدیم
دادگاههای عمومی شهرستان شیراز نموده که جهت رسیدگی به شعبه
 8دادگاه خانواده شهرستان شــیراز واقع در شیراز خیابان مالصدرا
انتهای خیابان شهید جمالی ارجاع و به کالسه  9409980704001026ثبت
گردیده که وقت رســیدگی آن مورخ  94/11/19ساعت  8/30تعیین
شده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده /متهم و درخواست
خواهان /شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده /متهم پس از نشر
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /23618م الف
منشی شعبه  8دادگاه خانواده (حقوقی) شهرستان شیراز
مرجان اشتری
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  9409980702800725شعبه  5بازپرسی دادسرای
ناحیه یک شــیراز متهم اکبر حیدری به اتهام مشارکت در نزاع دسته
جمعی و ایراد ضرب و جرح عمدی تحــت تعقیب قرار دارد با توجه
به معلوم نبودن محل اقامــت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم
دسترســی به او ،طبق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب
یک نوبــت در روزنامه عصر مردم آگهــی و متهم ظرف مهلت یک
ماه احضار میشــود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته
خواهد شد.
 /24671م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی
آگهی مزایده
آگهی مزایــده فروش یک قطعه بــاغ  200مترمربعی واقع در جنوب
روستای جوزارجاوید متعلق به اسالم حیدری و یک عدد گلوبند و یک
عدد اهلل خورشیدی با زنجیر و نه عدد النگو همگی به قیمت ده میلیون
و ســه هزار و پانصد تومان در پرونده کالســه  94/475که دستور
فــروش آنها صادر گردیــده و در تاریخ  94/11/7ســاعت  9صبح با
حضور نماینده دادستان در محل دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف
ممسنی واقع در طبقه دوم ســاختمان دادگستری وفق قانون اجرای
احکام مدنی به مزایده گذاشــته می شود .متقاضیان می توانند ظرف
مدت پنج روز قبل از موعد برگزاری مزایده از وضعیت جغرافیایی و ا
رزش ملک اطالع حاصل نمایند .سایر شرایط مزایده در زمان رؤیت
ملک و یا زمان انجام مزایده به اطالع متقاضی خواهد رسید.
 /24676م الف
مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختالف حوزه قضایی ممسنی
محمدجعفر جعفری
آگهی حصر وراثت
تقی نعمتی اصل دارای شناســنامه شماره  4493متولد  1341به شرح
دادخواست به کالســه  940208ش از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس نعمتی
اصل به شماره شناســنامه  210در تاریخ  94/7/30در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1تقی نعمتی اصل فرزند عباس به شــماره شناسنامه  4493متولد
 1341صادره از ارسنجان فرزند متوفی
 -2مهدی نعمتی اصل فرزند عباس به شــماره شناسنامه  179متولد
 1347صادره از ارسنجان فرزند متوفی
 -3حســین نعمتی اصل فرزند عباس به شماره شناسنامه  26متولد
 1352صادره از ارسنجان فرزند متوفی
 -4هادی نعمتی اصل فرزند عباس به شماره شناسنامه  4855متولد
 1347صادره از ارسنجان فرزند متوفی
 -5ابوذر نعمتی اصل فرزند عباس به شــماره شناسنامه  57متولد
 1360صادره از ارسنجان فرزند متوفی
 -6علی نعمتی اصل فرزند عباس به شــماره شناسنامه  5948متولد
 1356صادره از ارسنجان فرزند متوفی (پسران متوفی)
 -7زهرا نعمتی اصل فرزند عباس به شــماره شناسنامه  5947متولد
 1355صادره از حوزه  4مرودشــت فرزنــد متوفی (دختر متوفی) و
الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کســی اعتراضی و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد.
 /2853م الف
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف ارسنجان
محمدامین ثابت سروستانی
آگهی حصر وراثت
منوچهر دهقانی دارای شناسنامه شماره  11فسا به شرح دادخواست
به کالســه  93/904ح ش مرکزی از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه محبوبه زارع
پور نصیرآبادی به شناسنامه شماره  943فسا در تاریخ  94/8/22در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وراث حینالفوت آن مرحومه
منحصرند به:
 -1منوچهر دهقانی فرزند جانقلی به شناسنامه شماره  11فسا (شوهر
متوفیه)
 -2سامان دهقانی فرزند منوچهر به شناسنامه شماره 2560125706
فسا
 -3علی دهقانی فرزند منوچهر به شناســنامه شماره 2560222625
فسا (پسران متوفیه)
 -4لیال دهقانی فرزند منوچهر به شناسنامه شماره  10755فسا (دختر
متوفیه)
 -5معصومه کاظمی فرزند صیاد به شناســنامه شماره  1فسا (مادر
متوفیه) و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفیه نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /867م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی

 Jan 2، 2016سال بیست و یکم

شماره 5657

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به داوود ســوده فرزند جمعه که بــه موجب دادنامه
شماره  9409977310200515در پرونده کالسه  911807حکم به صدور
طالق صادر گردیده است ابالغ میشود حکم صادره  20روز از تاریخ
انتشــار قابل واخواهی و  20روز پس از انقضــای مهلت واخواهی قابل
تجدیدنظرخواهــی و  20روز پس از مهلــت تجدیدنظرخواهی قابل
فرجام خواهی می باشــد چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد
ظرف  60روز پس از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این
مرجع واقع در شعبه دوم حقوقی دادگســتری فسا تسلیم نماید در
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام
خواهد شد.
/868م الف
مدیر دفتر شعبه  2دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان فسا
آمنه دهقانیان
آگهی
خواهان /شاکی تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی محمود بختیاری
دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم علیرضا قوهستانی به خواسته
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان فسا نموده که
جهت رسیدگی به شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا واقع
در استان فارس شهرستان فسا ارجاع و به کالسه 9409987310300512
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ  94/11/17ساعت  9تعیین
شده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده /متهم و درخواست
خواهان /شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده /متهم پس از نشر
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /871م الف
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان
فسا
مژگان حامدی

9

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه احمد باقری فرزند ابوالفتح به اتهام فروش مال غیر موضوع
شکایت اسماعیل راســتی الری فرزند زین العابدین در پرونده کالسه
 940646این شــعبه از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ
احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده
بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به
نامبرده ابالغ تا به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی ظرف یک
ماه از تاریخ انتشــار آگهی حاضر گردد پــس از انقضاء یک ماه از تاریخ
انتشار این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/24679م الف
مدیر دفتر شعبه  9دادسرای عمومی و انقالب شیراز
درستکار
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به کاظم عبیداوی فرزند ندیم که به موجب دادنامه شماره
 9409977128201252در پرونده کالسه  940400به مطلقه نمودن زوجه
خود معصومه رضائی محکوم گردیده اســت ابالغ میشود رأی صادره
غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابــل واخواهی در این دادگاه
و ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اســتان فارس
می باشد لذا چنانچه نســبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف مهلت
مقرر اعتراض خود را کتب ًا به این دادگاه واقع در بلوار دانشجو اعالم و اال
پس از انقضای مهلت مقرر دادگاه اقدام قانونی مهمول خواهد داشت.
/549م الف
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی داراب
مهدی پیرسالمی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه فرهاد باغچه بند فرزند محمدرحیم به اتهام انتقال صوری
اموال به قصد فرار از دین موضوع شکایت فاطمه زنهاری فرزند صمد
در پرونده کالســه  941231این شعبه از طرف این دادسرا تحت تعقیب
میباشد و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان
میسور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام
انتســابی ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی حاضر گردد پس از انقضاء
یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/24674م الف
مدیر دفتر شعبه  9دادسرای عمومی و انقالب شیراز
درستکار

آگهی مزایده اموال منقول
در پرونده اجرایی  6/185/94و به موجب حکم شماره  481/93شورای
حل اختالف شعبه دوم فســا فاطمه طاهری محکوم به پرداخت مبلغ
 39962942ریال بابت اصل خواســته و خسارت تاخیر و تادیه در حق
محکوم له علی اوالد حســینی و پرداخت مبلغ  19990000ریال بابت نیم
عشــر اجرایی با توجه به اینکه به محکوم علیه ابالغ شده و در مهلت
مقرر نســبت به اجرای حکم اقدام ننموده است و بنا به درخواست
محکوم له به منظور اســتیفاء محکوم به اموال ذیل  -1تعداد  32عدد
تی شرت مردانه طرحدار  -2تعداد  184پیراهن مردانه آستین کوتاه
و بلند هر پیراهن به قیمت  18هزار تومان  -3تعداد  28تی شــرت
معمولــی  -4تعداد  11عدد پیراهن مردانــه در طرحهای مختلف -5
تعداد  8عدد تی شرت پاییزه  -6تعداد  13عدد پیراهن مردانه تکی
 -7تعداد  16عدد ژاکت بافت ســاده  -8تعداد  10عدد سیوشرت
 -9تعداد  25عدد شلوار لی  -10تعداد  14عدد شلوار کتان  -11تعداد
 11عدد شلوار پارچه ای  -12یک عدد کت سان تنا به قیمت پایه کلیه
اجناس جمع ًا به مبلغ  47940000ریال که طبق نظریه کارشــناس رسمی
دادگستری به شــرح فوق ارزیابی شده است مقرر است از ساعت
 12ظهر الــی  13مورخ  94/10/29از طریق مزایده به فروش برســد
مزایده از قیمت پایه شروع میشود و به هر شخص حقیقی و حقوقی
که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد  10درصد وجه
مزایــده فیالمجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از برنده
مزایده اخذ و الباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول و پس از انجام
مراحل قانونی و صدور حکم تملیک به وی مزایده بنام خریدار منتقل
خواهد شــد در صورتی که در مهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده
را پرداخت ننماید ســپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده به نفع
دولت ضبط و مزایــده تجدید میگردد و در صورت وصول اعتراض
از ناحیه طرفین ظــرف یک هفته از تاریخ مزایده نســبت به نحوه
انجام مزایده تا رســیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده
به خریدار تحویل نخواهد شد ضمن ًا متقاضیان به شرکت در مزایده
میتواننــد در مدت پنج روز قبل از مزایده بــا اطالع این اجرا از مال
مورد مزایده بازدید نمایند.
قیمت اجناس طبق نظریه کارشناســی پیراهــن مردانه در طرحهای
مختلف هر عدد  18000تومان شــلوار پارچــه ای هر عدد  20000تومان
تی شرت پاییزی هر عدد  28000تومان شلوار کتونی مردانه هر عدد
 30000تومان شلوار لی مردانه هر عدد  30000تومان تی شرت معمولی
هر عدد  6000تومان
محل نگهداری اجناس :فســا خیابان روزبهان پاســاژ بانیانی الین دوم
دست چپ مغازه چهارم پوشاک فروشی
 /845م الف
قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان فسا
سجاد انصاری

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)
به موجب پرونده اجرایی کالســه  139304011189000070ششــدانگ دو
قطعه زمین که شامل  -1پالک شماره  236/1709مکرر به مساحت 318
مترمربع در صفحه  67دفتر جلد  35ذیل ثبت  52با حدود اربعه شما ً
ال
به طول  15متر به پی زمین  1670فرعی شرق ًا به طول  40متر پی است به
زمین  1708فرعی جنوب ًا اول به طول  3متر پی اســت به کوچه ده متری
دوم که غربی است به طول  23/5متر به پی زمین  3774فرعی سوم به
طول  12متر به پی زمین مذکور غرب ًا به طول  16/5متر به پی زمین 1710
فرعی از شــماره های  236مکرر  -2پالک  236/1962مکرر به مساحت
 600مترمربع که در صفحه  19دفتر  36ذیل ثبت  52با حدود اربعه شمالی
به طول  15متر به پی زمین  1893فرعی شــرق ًا به طول  40متر پی است
به زمین  1961فرعی جنوب ًا به طول  15متر پی است به کوچه  10متری غرب ًا
به طول  40متر به پی زمین  1963فرعی شماره های فرعی از  236مکرر
واقعات در بخش  9فارس کوار اســناد مذکور به نام محمدباقر کشتکار
ثبت و صادر شده است طبق سند رهنی شماره  3397مورخ 94/3/13
دفترخانه  383کوار در قبال مبلغ  986394185ریال در رهن مؤسســه
قرض الحسنه مهر بســیجیان شعبه کوار (بانک مهر اقتصاد) قرار گرفته
و طبق نظر کارشناس رســمی پالک  236/1709به مبلغ  636000000ریال
و پالک  236/1962به مبلــغ  960000000ریال جمع ًا به مبلغ  1596000000ریال
(یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال) ارزیابی شــده و پالکهای فوق
از ســاعت  9الی  12روز چهارشــنبه مورخ  94/11/14در اداره ثبت اسناد
و امالک کوار واقع در میدان بســیج خیابان دولــت از طریق مزایده به
فروش میرســد .مزایده از مبلغ یک میلیارد و پانصد و نود و شــش
میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته میشود
الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق
انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای
آنها باشــد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده
برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت
هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم
عشر و حق مزایده نقدا ً وصول میگردد ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل
رســمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان
مقرر برگزار خواهد شد.
 /24634م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک کوار
علیرضا الیاسی

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 شماره  139460311006000208مورخ  94/10/1هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســتهبان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی محسن باستانی فرزند غالمرضا به شماره
شناسنامه  136صادره از استهبان در یکباب خانه به مساحت 182/22
مترمربع پالک  5فرعی از  4439اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 4439اصلی واقع در استهبان بلوار صنعت شهرک گلستان خریداری
شده از ورثه مالک رسمی زین العابدین عادل محرز گردیده است.
لذا به منظور اطــاع 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 مــدت 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/10/27 :
 /138م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
عباس اسماعیلزاده

آگهی تأسیس شرکت
تأسیس شرکت با مســئولیت محدود دانش گران مبتکر هما در تاریخ
 93/9/8به شماره ثبت  40896به شناسه ملی  14004578350ثبت و امضا
ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی می گردد.
-1موضوع شرکت :تولید و ارائه رایانه ،تولید و ارائه دستگاههای جانبی،
تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری ،ارائه و پشتیبانی بسته
های نرم افزاری و ســی دی اطالعاتی تولید داخل ،خدمات شــبکه های
اطالع رســانی پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجــع ذیصالح با رعایت
قوانین و مقررات جاری کشور
-2مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
-3مرکز اصلی شرکت :شــیراز فلکه فخرآباد نبش خیابان وصال پالک
 231کدپستی 7163884331
-4سرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال می باشد.
-5اولین مدیران شــرکت :رها رضوی به ســمت نایــب رئیس هیأت
مدیره دارنده  10000ریال سهم الشرکه و علیرضا نیک سرشت به سمت
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره دارنده  990000ریال ســهم الشرکه که
هر دو برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
-6دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از
قبیل چک ،سفته ،بروات ،قرارداها و عقود اسالمی و سایر نامه های عادی
و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
-7اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه
 /24638م الف
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

