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ثبتی و دادگستری
یکشنبه  6اسفند 1396
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  139660311001025022هیــأت 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 حیاء دهقان شیبانی فرزند محمداسمعیل به شماره
شناسنامه  103صادره از خرامه در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 180مترمربع پالک  3193فرعی از  2068اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  2فرعی از  2068اصلی واقع در بخش چهار شــیراز خریداری
از مالک رســمی شــمسالملوک تریاکچی محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع 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 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 اول96/12/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/21 :
/27829م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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  139660311001021347هیأت سوم 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 فاطمه تقیپور فرزند اسداله به شماره شناسنامه
 23صادره از الرستان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168/21
مترمربع پالک فرعی  723از  2156اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 2156اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از
مالک رسمی حسن کشاورز 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 تســلیم 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 اول96/12/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/21 :
/27818م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک شماره  2082/5728واقع در بخش
 4شیراز
نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به
مســاحت  147/5مترمربع به پالک ثبتی شماره  2082/5728بخش 4
شیراز به موجب رأی شماره  139660311001018855مورخ 96/8/15
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک ناحیه یک
شیراز انجام نشده و اکنون طبق درخواست مالک (نسرین برازش نیا
فرزند ساری) که تقاضای انتشــار آگهی تحدید حدود اختصاصی را
نموده اســت و وقت تحدید حدود مورخ  97/1/23تعیین و عملیات
تحدید حدود پالک مذکور از ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل
خواهد آمد .به موجب این آگهی از مالکین و مجاورین دعوت میشود
کــه در موعد مقرر آگهی در محل وقوع ملک حضور بهم رســانید و
مجاورینی که نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده  86اصالحی
موادی از آیین نامه قانون ثبت نسبت به رقبه مذکور واخواهی دارند
یا قبل از انتشــار این آگهی اقامه دعوی نمودهاند و در دادگاه مطرح
اســت میتوانند واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد مربوطه تسلیم
و رســید دریافت دارند .معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم واخواهی به اداره ثبت اســناد مراجع ذیصالح قضایی مراجعه
و دادخواســت تقدیم نمایند در غیر این صورت مســتدعی ثبت یا
نماینده قانونی او میتواند با مراجعه به دادگاه مربوطه گواهی عدم
ارائه دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت
اسناد بدون توجه به اعتراض عملیات تحدیدی را ادامه خواهد داد.
 /27828م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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آگهی حصر وراثت
نادر زارع دارای شناســنامه شــماره  710متولد  1363/12/1به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان حسن زارع به شــماره شناسنامه  3426در
تاریــخ  96/11/15در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2عبدالحسین زارع به شماره شناســنامه  920صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -3ناصر زارع به شماره شناسنامه  2281719911صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4لیال زارع به شــماره شناســنامه  714صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -5حلیمه زارع به شــماره شناســنامه  10796صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -6عنبر زارع بردجی به شــماره شناســنامه  16صادره از حوزه شیراز
زوجه متوفی
 -7بیبی شــاه مددی به شــماره شناســنامه  4114صادره از حوزه
مرودشت زوجه متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /27821م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
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  139660311001019350هیأت دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی نگهدار چناری فرزند جهانگیر به شماره شناسنامه  14صادره از
شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  579مترمربع پالک فرعی
 2339از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در
بخش چهار حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از مالک رســمی عباس
ممتازی احد از ورثه محمدمهدی ممتازی و ابوالقاســم رحیمی ششده
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 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 است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/12/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/21 :
/27819م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی دادگســتری داراب در نظر دارد به موجب
نیابت واصله از اجرای احکام مدنی آســتارا در پرونده اجرایی کالســه
 950070سهام خانم گلی طغرایی به میزان سه دانگ مشاع در یکباب منزل
مسکونی مشــاع واقع در داراب روستای شمسآباد خیابان بستان کوچه
بستان  1کدپســتی  745944491به شماره پالک ثبتی  155فرعی از 2244
اصلی که تحت تصرف هر دو مالک میباشد را با قیمت پایه 297738000
ریال به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شــرکت در
مزایده باشــد در تاریخ  96/12/20رأس ساعت  10صبح در محل اجرای
احکام دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادستان ،از قیمت کارشناسی شروع
و شخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین قیمت را
پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظرف پنــج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شــخص برنده نقدا ً دریافت میگردد مابقی
پس از  20روز از تاریخ مزایده میبایست پرداخت گردد در صورتی که
برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشــتن مورد مزایده خودداری
نمایــد مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کســر هزینههای اجرایی به نفع
دولت ضبط خواهد شد.
 /736م الف
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی داراب
محمدعلی رحیمی

آگهی مناقصه دو مرحلهای به شماره 96-165

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضــوع مناقصه :مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ،رفع حوادث تجهیزاتی ،ســرویس ،نگهداری و تعمیرات شــبکههای برق بخش های محمله،
سیفآباد و فیشور در مدیریت برق شهرستان خنج
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  96/12/3لغایت  96/12/8به 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 اسناد :شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -اداره دبیرخانه تلفن 32319374-80
 - 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 دوشنبه مورخ 96/12/21
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -طبقه اول -دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10/15روز دوشــنبه مورخ  96/12/21با 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 شــرکت در مناقصه :مبلغ  340000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شــده 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.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مناقصه در دو مرحله برگزار میگردد.
- 14پرداخت کلیه هزینههای کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/28096م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی مناقصه دو مرحلهای به شماره 96-152

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ،رفع حوادث تجهیزاتی ،سرویس ،نگهداری و تعمیرات شبکههای برق بخشهای خفر و قطبآباد
در مدیریت برق شهرستان جهرم
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  96/12/3لغایت  96/12/8به 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 تحویل اســناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رســانی 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 یکشنبه مورخ 96/12/27
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -طبقه اول -دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10/30روز یکشــبه مورخ  96/12/27با 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 شــرکت در مناقصه :مبلغ  250000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شــده 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.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مناقصه به صورت عمومی و در دو مرحله برگزار میگردد.
- 14پرداخت کلیه هزینههای کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/28143م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی حصر وراثت
ســکینه عیسی نژاد فرد دارای شناسنامه شــماره  2281915824متولد
 1373به شــرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان شــاهرخ تفت به شــماره
شناســنامه  13688در تاریخ  96/10/6در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر زوجه متوفی
 -2شــیرین تفت به شماره شناســنامه  2286209332صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -3شیوا تفت به شماره شناسنامه  2286743002صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4ثریا تفت به شماره شناسنامه  841صادره از حوزه شیراز مادر متوفی
 -5نادر تفت به شماره شناسنامه  720صادره از حوزه شیراز پدر متوفی
 -6یک جنین  16هفته طبق سونوگرافی تاریخ 96/11/23
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه
از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به شورا
تقدیم نمایند بدیهی اســت پس از انقضاء مهلــت وفق مقررات اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
 /27831م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشــود بانک مهر اقتصاد با وکالــت مریم طالبی
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ یکصد و شصت میلیون
ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه ،هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل
به طرفیت ساسان پارســایی فرزند اکبر تسلیم شوراهای حل اختالف
مجتمع شماره دو نموده که به این شــعبه ارجاع و به کالسه /961086
ش  39ثبت و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ  96/1/15ساعت
 9/30صبح تعیین شده است اینک به علت مجهولالمکان بودن خوانده
به درخواســت خواهان و دستور شــورا و تجویز ماده  73قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت
آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به
دبیرخانه شورا واقع در بلوار رحمت خیابان بنیهاشمی مراجعه و ضمن
اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت
نماید و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت
وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/27827م الف
شورای حل اختالف شعبه  39مجتمع شماره دو شیراز
آگهی فقدان پیش نویس سند پرونده ثبتی پالک  1652/470بخش چهار
شیراز
نظر به اینکه جهت یک قطعه زمین مشــاعی به مساحت  18000مترمربع
تحت پــاک ثبتی  1652/470بخش چهار شــیراز در صفحه -412 -560
 557 -554 -240 -563و دفتر  1428 -1019امالک ســند مالکیت به نام
خدارحم رحیمی و نگهدار حســنپور و نمکی کاظمی هر کدام یک و نیم
دانگ مشــاع از ششــدانگ و جهانگیر و جهانریز و جهانبخش زارع هر
کدام نسبت به دو سهم مشاع از نه سهم یک و نیم دانگ مشاع دیگر به
استثنا ثمن اعیانی یک و نیم دانگ و بانو رقیه زارع نسبت به ثمن اعیانی
و خدیجه و جهانتاب و پیکر شــهرت همگی زارع هر کدام نسبت به یک
سهم مشاع از نه سهم ســهام یک و نیم دانگ به استثناء ثمن اعیانی یک
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ وراث مرحوم محمدصادق زارع مالک
یک و نیم دانگ مذکور ثبت ســند مالکیت به نامشــان صادر گردیده
است و به موجب آرای هیأت مواد  147اصالحی قانون ثبت مقادیری از
آن به غیر منتقل گردیده است و چون تحدید حدود باقیمانده صورت
نپذیرفته این اداره از باقیمانده احتمالی بیاطالع است و پس از بررسی
پرونده و نیز آرشــیو الکترونیکی پرونده ملک فــوق معلوم گردید که
پیش نویسهای سند اولیه پرونده ثبتی مذکور در پرونده وجود ندارد
اما پالک فوق به موجب سند شــماره  91118مورخ  82/2/8دفترخانه
اسناد رسمی شماره  3شــیراز به نامبردگان منتقل گردیده و اکنون با
بررســی پرونده معلوم گردید که پیشنویسهای سند پرونده پالک
مذکور مفقود گردیده است و با اقدامات انجام شده تاکنون پیدا نشده
لذا برابر دستور شــماره کد  33-01سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
و بند  333مجموعه بخشــنامههای ثبتی که سیستم عملیات آن پس از
بخشنامه به دفاتر اسناد رســمی مبنی بر انجام معامله نسبت به پالک
مذکور و با توجه به دســتورالعمل قانونی در یک نوبت آگهی میگردد.
چنانچه شخص یا اشخاص حقوقی و یا حقیقی اعتراضی داشته و یا اینکه در
پرونده مربوطه حق و حقوقی برای خود قائلند از تاریخ انتشار این آگهی
ظرف مدت یک ماه کتب ًا مراتب اعتراض خود را با ارائه مدارک مستند
به این اداره تســلیم نمایند بدیهی اســت چنانچه ظــرف مهلت مقرر
اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض مدارک و مســتندات ارائه
نگردد اداره ثبت به استناد نام مالک عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد.
 /27825م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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  139660311001024988هیأت دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی محمدحســن جاللی فرزند محمد به شــماره
شناســنامه  4149صادره از نوبندگان در ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  200مترمربع پالک  2342فرعــی از  2081اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2081اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری
از مالک رسمی شهرداری 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 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 اول96/12/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/21 :
/27830م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی اجراییه
شماره اجراییه9610427144500294 :
شماره پرونده9609987144500363 :
مشــخصات محکوم له :بانک مهر اقتصاد به نشانی فارس -شیراز-
خیابان قصردشت سه راه عفیف آباد سرپرستی بانک مهر اقتصاد
مشخصات محکوم علیهم -1 :حمزه صفری فرزند سهراب به نشانی
فارس -شــیراز -بلوار رحمت خیابان بنیهاشــمی  45متری دولت
جنب ایزوگام شرق  -2اردالن شریفی فرزند علیناز به نشانی استان
فارس -شهرستان شــیراز -همت جنوبی جنب ثبت احوال کوچه 10
ساختمان دوم
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له :مریم طالبی فرزند
رضا به نشانی فارس -شــیراز -چهارراه زند ساختمان ایران ماشین
طبقه  2و  1وکیل بانک مهر اقتصاد
محکــوم به :به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه و شــماره
دادنامه مربوطــه  9609977144500613حکم به محکومیت تضامنی
خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و شــصت میلیون ریال بابت اصل
خواسته و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا
زمان اجرای حکم براساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و
پرداخــت مبلغ چهار میلیون و یکصد و پنجــاه و پنج هزار ریال بابت
هزینه دادرسی و تمبر برابر با اصل و حقالوکاله وکیل مطابق تعرفه
قانونی در حق محکوم له صادر به انضمام نیم عشــر دولتی صادر و
اعالم میگردد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه:
 -1ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجــرا گذارد( .ماده  34قانون
اجرای احکام مدنی)
 -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
 -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال
منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که
به هر عنوان نزد بانکها و مؤسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او
به هر نحو نزد اشخاص ثالت دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث
و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور
از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست
اعســار به مقام قضایــی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له
بازداشت میشــود (مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
)1394
 -4خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار
از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد (ماده 34
قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی )1394
 -5انتقــال مال به دیگری به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به
یا هر دو مجازات میشــود( .ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت
مالی )1394
 -6چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی
محکوم علیه از زنــدان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود( .تبصره  1ماده  3قانون
نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
/27826م الف
مسئول دفتر شعبه چهلم شورای حل اختالف شهرستان شیراز
شهدخت کریمی

آگهی مناقصه دو مرحلهای به شماره 96-139

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ،رفع حوادث تجهیزاتی ،سرویس ،نگهداری و تعمیرات شبکههای برق بخشهای مرکزی و صغاد،
ایزدخواست در مدیریت برق شهرستان آباده
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  96/12/3لغایت  96/12/8به 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 تحویل اســناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رســانی 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 96/12/21
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -طبقه اول -دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10روز دوشــنبه مورخ  96/12/21با 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 شــرکت در مناقصه :مبلغ  390000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شــده 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.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مناقصه به صورت عمومی در دو مرحله برگزار میگردد.
- 14پرداخت کلیه هزینههای کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/28095م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی مناقصه دو مرحلهای به شماره 96-146

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ،رفع حوادث تجهیزاتی ،سرویس ،نگهداری و تعمیرات شبکههای برق بخشهای مرکزی و وراوی
در مدیریت برق شهرستان مهر
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  96/12/3لغایت  96/12/8به 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 تحویل اســناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رســانی 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 چهارشنبه مورخ 96/12/23
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -طبقه اول -دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10/45روز چهارشنبه مورخ  96/12/23با 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  30000000ریال 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 به صورت عمومی و در دو مرحله برگزار میگردد.
- 14پرداخت کلیه هزینههای کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/28099م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

