ثبتی و دادگستری
پنجشنبه  29مهر 1395
آگهی اخطاریه دفترخانه به زوج جهت ثبت طالق
آقای اسماعیل فکری فرزند علی عسکر به اطالع میرساند با توجه
به دادنامه شــماره  9509970704000513مورخ  95/4/30صادره از
شعبه  8دادگاه خانواده شیراز مبنی بر ثبت طالق زوجه خود فاطمه
بذرافکن فرزند عبدالحمید شما موظف هستید ظرف مدت هفت
روز از تاریخ نشــر آگهی به دفترخانه به نشانی شیراز رحمتآباد
کوچه  28قصردشــت فرعی دوم سمت چپ دفتر طالق  16شیراز
مراجعه و طالق را به ثبت برسانید در غیر این صورت برابر مقررات
ثبتی اقدام خواهد شد.
 /16694م الف
سردفتر طالق  16شیراز
محمدصادق یوسفعلی
آگهی احضار متهم
بدینوسیله در پرونده  2531/7/103شــعبه دهم دادیاری دادسرا
انقالب شــیراز حســین نوروزی زاده فرزند صفر بــه اتهام حمل و
نگهداری مواد مخــدر تحت تعقیب قرار دارد .بــا 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 آگهی و متهم ظرف مدت یک ماه احضار میشود .پس از
انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته میشود.
 /16682م الف
دادیار شعبه دهم دادسرای انقالب شیراز
میثم ابراهیمزاده
آگهی ابالغ دادنامه کیفری به شخص مجهولالمکان
بدینوســیله به امیر قائد فسائی فرزند اصغر که به موجب دادنامه
شــماره  9509977118400736مورخ در پرونده کالسه  950585به
اتهام خرید و حمل و نگهداری  14گرم تریاک به پرداخت یک میلیون
و پانصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل دوازده ضربه شالق محکوم
گردیده اســت ابالغ میشود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض
دارد ظرف بیســت روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را
به این دادگاه تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت
مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/16679م الف
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب شیراز
کرونی
آگهی احضار متهم مجهولالمکان
بدینوســیله به  -1ســیروس درویش دانا فرزند خلیــل  -2بهمن
نصوریان فــر فرزنــد گرگعلــی که هــر دو متهم در حــال حاضر
مجهولالمکان میباشــند ابــاغ میگردد که به اتهام شــرکت در
نگهداری مقدار ســه کیلو و نهصد گرم هروئین در پرونده شــماره
 950756شــعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی شــیراز تحت پیگرد
قانونی بوده و وقت رســیدگی به اتهام ایشان برای مورخ 95/10/12
ساعت  9صبح تعیین شده است لذا در وقت مقرر فوق جهت دفاع
از اتهام انتسابی در این دادگاه حاضر شوید الزم به ذکر است که در
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی تصمیم
غیابی اتخاذ میگردد.
/16685م الف
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی شیراز
کرونی
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشــود مهدی طهماسبی فرزند موال دادخواستی
به خواســته طرفیت  -1بحجت بیگم  -2شــهپر  -3وراث مرحومه
شوکت (محمدحســن ،هادی شــکرالهی ،فریبا ،مینا ،شجاع ،مهری،
اسقر همگی شکرالهی)  -6وراث مرحوم فتاح (فاطمه صفوی همسر،
سید امیر حبیب اله ،ســید امین)  -7وراث مرحوم ناصر (هما بیات
همســر ،کاووس ،فریبرز ،کریم)  -8نادر جهاد همگی وراث مرحوم
سید میرمحمد جهاد به خواسته تنفیذ و احراز صحت قرارداد مورخ
 62/8/21و الــزام خواندگان به انتقال قطعی هفت هکتار مشــاع از
اراضی پالک  40قالت بخش  9فارس تقدیم دادگاه عمومی سروستان
نموده که به کالســه  940452ثبت و به علــت مجهولالمکان بودن
خواندگان به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و تجویز ماده
 73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشود تا
خواندگان از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف یک هفته جهت مالحظه
نظریه کارشناســی (اصلی و تکمیلی) به دفتر ایــن دادگاه واقع در
سروســتان مراجعه نمایند در غیر اینصورت وفــق مقررات قانونی
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/16696م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی سروستان
شفیعی

 18محرم 1438

آگهی احضار متهم
نظــر به اینکه ایرج فرقدی به اتهام عــدم رعایت نظامات دولتی
و بی مباالتی منجر بــه ایراد صدمه بدنی شــبه عمدی به میزان
 50درصد از طرف این دادســرا تحت تعقیب است و ابالغ اوراق
احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت او میسر نگردیده
بدینوســیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقــاب در امور کیفری مراتب بــه نامبرده ابالغ تا در
شعبه ســوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان داراب
منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتســابی حاضر گردد پس از
انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب ماده  174قانون
یاد شده تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /459م الف
دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب داراب
محمدمهدی نادری
آگهی احضار متهم
مجتمع دادگاههای کیفری دو شــیراز به موجب کیفرخواست در
پرونــده کالســه  9409987115901021برای الیاس پارســا فرزند
غالمحســن به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و کالهبرداری
تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شــعبه ارجاع
و وقت رسیدگی برای مورخ  95/9/25ســاعت  9/30صبح تعیین
گردیده اســت با عنایت به مجهولالمکان بودن و عدم دسترسی
به متهم و در اجرای مقررات مواد  344قانون آیین دادرسی کیفری
مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابی در
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی اســت در صورت عدم
حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
 /18309م الف
مدیر دفتر شعبه  103دادگاه کیفری  2شیراز
متقی
آگهی ابالغ دادنامه کیفری به شخص مجهولالمکان
بدینوســیله به مجید افخمی عمله فرزند عبــاس که به موجب
دادنامه شــماره  0990در پرونده کالســه  950040به اتهام حمل و
نگهداری  11/700کیلوگرم تریاک به تحمل  8ســال حبس تعزیری و
پرداخت یکصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل  74ضربه
شــاق تعزیری محکوم گردیده است ابالغ میشود چنانچه نسبت
به حکم صادره اعتراض دارد ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی
درخواست خود را به این دادگاه تسلیم نماید در غیر اینصورت پس
از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/16680م الف
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی شیراز
فقیهی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه حمید نصرتی و رســول مصلح به اتهام مشــارکت در
کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشــروع موضوع شــکایت
ســتار درخشــان از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشند و
ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور
نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرســی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ
تا پس از درج آگهی در شعبه  6دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
شیراز به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردند
پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب مواد 217
و  218قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/16684م الف
دادیار شعبه  6دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
صلحجویان
آگهی فقدان
اکبر هادیان با تســلیم سه برگ استشهادیه که در دفترخانه اسناد
رسمی شماره  232شــیراز تنظیم گردیده است مدعی است که
تعداد یک برگ سند مالکیت به پالک  14/13895واقع در بخش 3
شــیراز که ذیل ثبت  144858صفحه  188دفتــر  814به نام اکبر
هادیان ثبت و ســند مالکیت شــماره چاپی /463336ه 91/صادر
شده است و به علت سهل انگاری مفقود و نامبرده تقاضای صدور
سند المثنی نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک و
سند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه
و اعتراض خود را کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل سند مالکیت
یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظــرف مدت مقرر اعتراضی
نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت
ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم
خواهد کرد.
/16678م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

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  139560311008001349هیأت مــورخ 95/6/7
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مجید دادگر فرزند حاجی بابا به شــماره
شناسنامه  847صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 242مترمربع پالک  32فرعی از  8300اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  8300اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از مالکین رسمی
مهدی و احسان راســتایی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
بــه 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 مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/7/29 :
/618م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
مسعود جاوید جهرمی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول)
دایره اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی استهبان در نظر دارد
در اجرای مفاد قــرار ضبط وثیقه به شــماره  940920اجرای احکام
کیفری استهبان ششــدانگ یکباب منزل مســکونی به پالک ثبتی
 3358/789و  581واقع در اســتهبان خیابان ابوذر روبروی مسجد
ساباط که مربوط به ســید عباس قریشــی فرزند سید ابراهیم
میباشــد و طبق نظر کارشناس رســمی به مبلغ  1500000000ریال
ارزیابی گردیده اســت از طریق مزایده مورخ  95/8/18از ساعت
 11الی  12ظهــر در دفتر اجرای احکام کیفری اســتهبان به فروش
برســاند قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شــروع و به کسانی که
باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد
مبلغ پیشــنهادی از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است
ظرف یک ماه باقیمانده ثمن معامله را پرداخت نماید در غیر این
صورت ده درصد مبلــغ اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید
میگــردد طالبین در صــورت تمایل میتوانند پنــج روز از تاریخ
مزایده به دایره اجرای احکام کیفری مراجعه تا ترتیب بازدید آنها
از مال مورد مزایده داده شود.
 /16688م الف
قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان
استهبان
منصور تقی زاده سروستانی

آگهی مزایده
دایــره اجرای احــکام حقوقــی شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی
دادگســتری داراب در نظر دارد به موجب پرونده اجرایی کالسه
 950489یک دســتگاه خودروی پراید مدل  1394به شماره انتظامی
 872د  14ایــران  73متعلق به رحیم حقیقی فرزند حبیب را با قیمت
پایه  70000000ریال به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل
به شرکت در مزایده باشد در تاریخ  95/8/16رأس ساعت  10صبح
در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان ،از قیمت کارشناسی
شــروع و شــخص یا اشــخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشد میتواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شــخص برنده نقــدا ً دریافت میگردد
مابقی پــس از  20روز از تاریخ مزایده میبایســت پرداخت گردد
در صورتی که برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشــتن مورد
مزایــده خودداری نمایــد مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کســر
هزینههای اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 /455م الف
دادورز اجرای احکام حقوقی داراب
محمدعلی رحیمی

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل اطمینان بار ارسنجان شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  4و شناسه ملی شناسه ملی 10530001492
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ  95/6/21تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 -1سمت اعضا هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
حسین رحیمی به شــماره ملی  6480025301به سمت رئیس هیأت
مدیره
حســن علی رحمتی به شــماره ملی  6489579901به سمت نایب
رئیس هیات مدیره
نصیر رحیمی به شــماره ملی  6489778130به سمت مدیرعامل و
عضو هیأت مدیره
خلیل رحمتی به شــماره ملی  6489837578به سمت عضو هیأت
مدیره اتخاب گردیدند.
 -2دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت
از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء نصیر
رحیمی و حسین رحیمی متفق ًا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعیین دارندگان
حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت
قابل دسترس میباشد.
 /3668م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ارسنجان

 Oct 20، 2016سال بیست و یکم شماره 5895
آگهی احضار متهم
بدینوسیله در پرونده  941010889شــعبه دهم دادیاری دادسرا انقالب
شــیراز غالمرضا نظافت به اتهام نگهداری  470گرم حشــیش و یک عدد
پایپ تحت تعقیب قرار دارد .با توجه بــه معلوم نبودن محل اقامت وی
و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او طبق ماده  174قانون
آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف
مدت یک ماه احضار میشــود .پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم
گرفته میشود.
 /16681م الف
دادیار شعبه دهم دادسرای انقالب شیراز
میثم ابراهیمزاده
آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  941083شعبه ســی و یکم دادیاری دادسرای ناحیه
یک شیراز ســوگند ارین مند فرزند مهرزاد به موجب شکایت کشاورز
غالمی خواه فرزند محمد به اتهام سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه
تحت تعقیب قرار دارد با توجه بــه معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم
امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او طبق مــاده  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.
 /16693م الف
دادیار شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز
حسینیفرد
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشود دانشــگاه آزاد سروســتان با وکالت فاطمه
هوشمندیان دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال بابت
سفته شماره  898794سری خ مورخ  95/3/11و مبلغ یکصد میلیون ریال
بابت سفته شماره  898795ســری خ مورخ  95/3/11به طرفیت بهمن
امینی تســلیم شوراهای حل اختالف شعبه ســوم سروستان نموده که به
این شعبه ارجاع و به کالســه  95/69ح ثبت و وقت رسیدگی برای مورخ
 95/9/1ســاعت  4عصر تعیین شده اســت اینک به علت مجهولالمکان
بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور شــورا و تجویز ماده 73
قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب
یک نوبت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه
به دبیرخانه شورا واقع در سروســتان بلوار نماز کوچه  2مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید
و در وقت یاد شده جهت رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/16695م الف
مسئول دفتر شعبه سوم سروستان
عدالت
آگهی تغییرات شرکت دانش سالمت کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 16812و شناسه ملی 10530290233
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  95/4/13تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
ایمانعلی زارع به ســمت بازرس اصلی مهدی بیات پور به سمت بازرس
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حســاب سود و زیان شــرکت منتهی به سال  94/12/29مورد
تصویب قرار گرفت.
روزنامه عصر مردم جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،انتخاب بازرس،
تصویب ترازنامه و صورتهای مالی انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.
 /16691م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت دانش سالمت کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 16812و شناسه ملی 10530290233
به استناد صورتجلسه هیأت مورخ  95/4/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آگهی تأسیس شرکت
شرکت دانش ســامت کوثر سهامی خاص در تاریخ  83/11/19به شماره
 16812در ایــن اداره ثبت و در تاریــخ  83/11/21از نظر امضاء ذیل ثبت
تکمیل گردیده است خالصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی
کشور و روزنامه خبر به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
موضوع شــرکت :خرید و فروش لوازم پزشــکی و کلیه لوازم مورد نیاز
بیمارستان و تجهیز بیمارســتان به صورت کلی و جزیی در داخل یا خارج
از کشور ســاخت یا مونتاژ و مدیریت ساخت لوازم فوق الذکر با رعایت
قوانین و مقررات جاری کشور.
ســرمایه شــرکت مبلغ پنجاه میلیون ریال اســت که ک ً
ال نقدی بوده و
به یکصد ســهم پانصد هزار ریالی با نام عادی تقســیم و  40درصد آن به
موجب گواهی  57/432مورخ  83/10/16به حســاب جاری شــرکت نزد
بانک صادرات شعبه شهید مطهری واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد
پرداخت شده است.
مرکز شرکت :شیراز فرهنگ شــهر کوچه شهید رجائی  29کوچه شقایق
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مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است.
مدیران و صاحب امضاء مجاز :غالمرضا بلندپرواز به سمت رئیس هیأت
مدیره و ناهید صفائــی نایب رئیس هیأت مدیره و شــهرام بلندپرواز
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند.
اســناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با
امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت نامه های اداری با امضاء
یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
بازرسان شرکت :عزیز اســدالهی زوج و محمدحسین غفرانی به ترتیب
به عنوان بازرســان اصلی و علیالبدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب
گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات درخواست آگهی تکمیلی (اصالحی) انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و
در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /16690م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
زهره روزگار به موجب وکالتنامه رســمی شماره  8266مورخ 94/1/27
دفتر  232شــیراز به وکالــت از ورثه مرحومه آمنه روزگار به اســامی
 -1اقــدس زارع  -2روح اهلل محمدی  -3مریم محمدی  -4الهام محمدی
 -5لیال محمدی با تسلیم سه برگ استشــهادیه که در دفترخانه اسناد
رسمی شماره  232شــیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد
یک جلد ســند مالکیت به پالک  16/1131واقع در بخش  3شیراز که ذیل
ثبت  122282صفحــه  387دفتر  701به نام آمنه روزگار ثبت و ســند
مالکیت شــماره چاپی /688941الف 89/صادر شده و به موجب خالصه
شــماره  3401مورخ  90/4/29دفتر  242شیراز نزد مؤسسه مالی اعتباری
مهر بسیجیان در رهن می باشد سپس برابر گواهی حصر وراثت شماره
 231مورخ  93/11/27شورای حل اختالف شهرک رکن آباد فوت و ورثه
به شــرح گواهی مذکور می باشد و به علت سهل انگاری مفقود و زهره
روزگار از ورثــه فوق الذکر تقاضای صدور ســند المثنی نموده اســت
مراتب طبق تبصره  5مــاده  120اصالحی آیین نامــه قانون ثبت آگهی
میشــود که هر کس نسبت به ملک و سند مورد آگهی معاملهای کرده
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تسلیم نماید ضمن ارائه
اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره
ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم
خواهد کرد.
/16677م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

7

آگهی اخطاریه دفترخانه
ســید مجید سیدی شــغل آزاد مجهولالمکان چون طالق فی مابین شما و
همســرتان مرضیه جوادی طی رأی قطعی شــماره 9409977128201911
کالسه پرونده  941538شعبه دوم حقوقی دادگاه داراب صادر گردیده به
استناد ماده واحده تشخیص مصلحت نظام شایسته است ظرف مدت یک
هفته به این دفترخانه مراجعه نمایید .در غیر این صورت طبق قانون طالق
به ثبت خواهد رسید.
 /456م الف
دفتر طالق  65داراب
آگهی احضار متهم مجهولالمکان
بدینوسیله به محسن طاهری فرزند مصطفی در حال حاضر مجهولالمکان
میباشــد ابالغ میگردد که به اتهام شرکت در حمل و نگهداری  198گرم
هروئین و  50سانت و  30گرم حشــیش در پرونده شماره کالسه 950153
شــعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمی شیراز تحت پیگرد قانونی بوده و وقت
رسیدگی به اتهام ایشــان برای مورخ  95/9/11ساعت  10صبح تعیین شده
اســت لذا در وقت مقرر فوق جهت دفاع از اتهام انتسابی در این دادگاه
حاضر شوید الزم به ذکر است که در صورت عدم حضور پس از یک ماه از
تاریخ انتشار این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /16687م الف
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمی شیراز
فتحی
آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  9509980702800750شعبه  5بازپرسی دادسرای ناحیه
یک شــیراز متهم علی رضا زارعی فرزند خان میرزا به اتهام کالهبرداری و
تحصیل مال از طریق نامشــروع تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم
نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او،
طبق ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه
عصــر مردم آگهی و متهم ظــرف مهلت یک ماه احضار میشــود پس از
انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /16610م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی
آگهی اخطاریه دفترخانه رسمی ثبت ازدواج و طالق جهت اجرای حکم دادگاه
در اجرای دادنامه  192کالســه  94/820صادره از شــعبه اول دادگاه بندر
ماهشهر به سرور دوشــمن زیاری فرزند جمشید ابالغ میشود که ظرف
مدت  7روز از انتشــار این آگهی جهت ثبت و اجــرای صیغه طالق عباس
فروزنده فرزند علیرضا به نشــانی شــیراز خیابان مالصدرا خیابان شهید
جمالی ســاختمان پارس طبقه دوم واحد  15دفتر طالق  47شــیراز مراجعه
فرمایید .در صورت عدم مراجعه نسبت به ثبت طالق غیابی اقدام خواهد
شد.
/16581م الف
سردفتر  47طالق شیراز
دکتر حمزه اسفندیاری بیات

آگهی ابالغ دادنامه کیفری به شخص مجهولالمکان
بدینوسیله به پدرام پارسایی فرزند ذکراله در خصوص واخواهی نسبت به
حکم غیابی شــماره  9509977118400570مورخ  94/4/16ابالغ می گردد که
به موجب دادنامه شماره  9409977118400918مورخ  95/6/24در پرونده
کالســه  940498دایر بر فروش  62گرم تریاک و نگهــداری  168/5گرم
تریاک دیگر حکم بر رد واخواهی ایشان صادر گردید چنانچه نسبت به حکم
صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست
خود را به این دادگاه تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت
مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/16611م الف
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب شیراز
کرونی

آگهی مزایده
نظر بــه اینکه به موجب پرونده اجرایی شــماره  950490ش  1اجرای احکام
مجتمع شورای حل اختالف شماره ( 2بنی هاشمی) شیراز اموال توقیف شده
محکوم علیه مجتبی نصرتی فرزند فریدون به شــرح ذکر شــده ذیل این
اجرای احکام قصد فروش و مزایده آن اموال را دارد و کارشــناس محترم
دادگســتری آن اموال را به شرح ذکر شــده ارزیابی و توصیف نموده که
پس از تشــریفات قانونی و رعایت ماده  75قانون اجرای مدنی مقرر است
اموال مشــروحه در تاریخ  95/8/24ساعت  16الی  19در دفتر اجرای احکام
واقع در شیراز آخر خیابان بنی هاشمی ساختمان شهرداری منطقه  5قدیم از
طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع
شخص یا اشــخاصی برنده مزایده شناخته خواهند شد که باالترین مبلغ را
پیشــنهاد نمایند و  10درصد آن را نقدا پرداخت نموده و مابقی را ظرف 10
روز پرداخت کنند چنانچه برنده مزایده در وقت مدت  10روز از پرداخت
مابقی بهای مزایده خودداری نماید ســپرده ( 10درصد پرداخت شــده از
طرف وی) پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده
تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند مدت پنج روز قبل از موعد مقرر از
اموال ذکر شده دیدن نمایند.
شرح اموال:
 -1چای سبز کیسه ای (تی بگ) جعبه  25عددی مارک سه نیک تولید 94/8
انقضاء  3سال بعد ،کیســه  2گرمی جعبه  50گرمی کارتن  72جعبه چای به
تعداد  15کارتن  72عددی  72×15=1080تعداد  1080جعبه کوچک  25تی بگ
قیمت وا حد  18400ریال ارزش کل  19872000ریال (نوزده میلیون و هشتصد
و هفتاد و دو هزار ریال)
جعبه پک کامل می باشد
ارزش کل یک قلم بر اســاس قیمت پایه ارزیابی گردید هزینه کارشناسی
توسط آقای نصرتی به حســاب کانون واریز شده است نیم عشر دولتی به
مبلغ نود هزار تومان در قیمت کل لحاظ گردیده اســت اقالم فوق توسط
کالنتری توقف تحویل امین اموال شــده است هر چه ســریع تر به دلیل
نزدیکی تاریخ مورد استفاده قرار گیرد.
/16689م الف
مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف مجتمع شماره ( 2بنی هاشمی) شیراز
مختار هنرمند تزنگی

آگهی مزایده نوبت دوم
به موجب پرونده اجرایی به کالســه  950243محکوم له علی اصغر مهرابی
فرد تقاضــای فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز /اجرای دســتور فروش
اموال محکوم علیه شــرکت شیرین شهد آوا و مشخصات آن به شرح ذیل
میباشــد معادل مبلغ  50000000ریال بابت محکوم به و هزینه اجرا  1500000از
طریق مزایده و انتشــار آگهی در یکی از روزنامههای کثیراالنتشــار محلی
استان فارس را نموده به همین ســبب در روز دوشنبه مورخ  95/8/10از
ســاعت  10صبح الی  12ظهر در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز
مزایــده برگزار خواهد شــد متقاضیان میتوانند در مــدت پنج روز قبل
از تاریخ مزایده امــوال را مالحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شــروع
میشود براساس نظریه کارشناس رســمی دادگستری مبلغ  100000000ریال
بوده و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و ده
درصد بها را فیالمجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای
اموال را ظرف مدت  15روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم
پرداخت مابقی بهای اموال ســپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به
نفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت دوم میباشد ضمن ًا ده درصد
مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده میباشید وجه نقد و یا به صورت چک
تضمین شده به همراه داشته باشید.
اموال مورد مزایده عبارتند از:
 -1دستگاه مخلوط کن سه دنده تک فاز به ارزش  30000000ریال
 -2یک دستگاه بسته بندی شیرینی به ارزش  70000000ریال
/18310م الف
دادورز شعبه  9اجرای احکام حقوقی دادگستری شیراز
عبدالهی

