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خبـر عضو شورای شیراز خبر داد:
کاهش فروش امالک شهرداری شیراز در یک سال گذشته

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر شیراز گفت: بررسی ها نشان می دهد شهرداری شیراز موفق شده در یک سال گذشته کمترین فروش امالک 
نسبت به گذشته را تجربه کند. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شورای شیراز، سینا بنی زمان در جلسه کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر 
شیراز گفت: به رغم نیاز و تنگناهای مالی شهرداری شیراز، سعی شد از سرمایه فروشی جلوگیری کرده و به سمت دیگر ردیف های تأمین مالی حرکت کنیم. وی اضافه کرد: 
شهرداری شیراز با اجرای سیاست کاهش فروش و واگذاری امالک توانسته سهم درآمدی خود از فروش امالک در هشت ماه نخست سال را به رقم ۳۸ میلیارد تومان کاهش 
دهد و معادل ۳۵ میلیارد تومان نسبت به تهاتر امالک با بستانکاران اقدام کند. بنی زمانی ابراز امیدواری کرد با راه اندازی سامانه شفافیت به زودی لیست کلیه فروش امالک 
و نحوه واگذاری از سوی شهرداری به اطالع شهروندان رسانده شود. او خاطرنشان کرد: ورود شهرداری درگذشته به موضوع سرمایه گذاری مثل ساخت مراکز تجاری اقدام 
اشتباهی بود و حتمًا باید بخش خصوصی باهدف سرمایه گذاری ورود کند و شهرداری نقش نظارتی و حمایتی داشته باشد. عضو شورای اسالمی شهر شیراز افزود: برای شورای 

شهر شیراز کیفیت بازاریابی و فروش و دقت نظر در مراحل قیمت گذاری و انجام تشریفات قانونی مهم است تا زیانی به سرمایه شهر وارد نشود.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس: 

گزارشدهندگانمفاسداداریتشویقمیشوند
 تعدادی از مدیران متخلف دستگاه ها تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند

انعقاد  از  فارس  شهرک های صنعتی  مدیرعامل شرکت 
تفاهم نامه همکاری این شرکت با اداره کل راه آهن این 
حمل ونقل  ارسال  در  تسهیل  و  همکاری  باهدف  استان 
تولیدی واحدهای صنعتی مستقر در  کاال و محصوالت 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان از طریق خطوط ریلی 

فارس خبر داد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فتوحی گفت:  احد  فارس،  شرکت شهرک های صنعتی 
بر اساس این تفاهم نامه تسهیالت ویژه و شرایط مناسبی 
شهرک ها  در  تولیدی  محصوالت  و  کاالها  حمل  برای 

و نواحی صنعتی از طریق شبکه ریلی فراهم  شده است.
انبار  برای  روز  سه  مدت  به  رایگان  فضای  ارائه  وی 
انبارداری  قابلیت  بارگیری،  برای  محموله ها  دپوی  و 
امکانات و  ایستگاه مقصد، وجود  باری در  محموله های 
تجهیزات تخلیه در ایستگاه مقصد، حمل یکجای بار انبوه 

و برنامه ای کردن قطارهای باری،  حمل بارهای ترافیکی 
با شرایط ویژه، حمل بارهای کانتینری با تخفیفات ویژه 
در مقایسه با سایر بارها و تالش به منظور ایجاد شرایط 
ایمن برای حمل بارها را ازجمله مزایایی برشمرد که بر 
اساس این تفاهم نامه اداره کل راه آهن فارس انجام آن 

را تعهد کرده است.
فتوحی از دیگر موارد در نظر گرفته  شده در این تفاهم نامه 
زمانی  بازه های  در  ریلی  نرخ حمل ونقل  بودن  ثابت  را 
تولیدی  واحدهای  قدرت ریسک  بردن  باال  و  بلندمدت 
برای برنامه ریزی باهدف حمل بار اعالم کرد و گفت: 
با شرکت های  بلندمدت )یک ساله(  قرارداد  امکان عقد 
حمل ونقل و نیز امکان ثبت و رزرو محموله های باری 
صنعتگران مستقر در شهرک های صنعتی از طریق ارتباط 
مستقیم با گروه بازرگانی و بازاریابی اداره کل راه آهن 
برای واحدهای  از دیگر تسهیالتی است که  نیز  فارس 

صنعتی در نظر گرفته شده است.
اشاره  با  فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
به مزایای مناسب حمل ونقل بار، محصوالت و کاالهای 
ریلی گفت: شرکت  از طریق شبکه  تولیدی  واحدهای 
حمل ونقل  توسعه  درزمینه  فارس  صنعتی  شهرک های 
اداره  با  را  الزم  همکاری های  صنعتی  محصوالت  ریلی 
با  این زمینه  انجام خواهد داد و در  کل راه آهن فارس 
برپایی کارگاه ها و دوره های آموزشی شرایط و مزایای 
خواهد  اطالع رسانی  صنعتگران  به  را  ریلی  حمل ونقل 

کرد.

کارکنان  و  مدیران  گفت:  فارس  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  قضایی  معاون 
دستگاه های دولتی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی مفاسد اداری به مراجع ذیصالح 

شوند مورد تشویق قرار می گیرند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، احمد رحمانیان یکی 
از علل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اداری را ضعف نظارت برخی از مدیران دستگاه های 
دولتی بر زیرمجموعه خود و عدم حمایت قانونی از افشاکنندگان مفاسد اداری و اقتصادی 
خواند و گفت: به موجب قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، کلیه مدیران و 
سرپرستان دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مکلف اند به تناسب مسئولیت 

خود بر واحدهای تحت مدیریت شان نظارت مؤثر و کارآمد داشته باشد.
این مقام قضایی با تأکید بر اینکه ادارات باید ضمن آسیب شناسی علل بروز و وقوع مفاسد 
اداری به منظور پیشگیری و مقابله با مفاسد اداری برنامه های مدون و قابل اجرا داشته باشند، 
افزود: در جهت اجرایی کردن این مقرره قانونی و برحسب مصوبه شورای پیشگیری از 
وقوع جرم استان مقرر گردید در کلیه دستگاه های دولتی استان کارگروه پیشگیری از 

جرائم و آسیب های اجتماعی با مسئولیت مستقیم مدیر دستگاه ایجاد گردد.
عمل  خود  قانونی  وظیفه  این  به  که  دستگاه ها  مدیران  از  تعدادی  شد:  خاطرنشان  وی 
انجام وظیفه  در  مسامحه و سهل انگاری  مدیریت و  نظارت و  به علت ضعف  و  نکرده اند 
جرائمی از قبیل رشوه، اختالس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، سوءاستفاده از جایگاه 
پیوسته در  به وقوع  متبوع آنان  معامالت دولتی در دستگاه  تبانی در  و موقعیت دولتی، 

پرونده های جرائم اقتصادی تحت تعقیب قضایی قرارگرفته اند.
رحمانیان متذکر شد: دستگاه قضایی استان در پرونده های جرائم اقتصادی مهم عالوه بر 
مرتکبین، مباشرین و معاونان، مدیران و کارمندانی را که با سهل انگاری و یا سوءاستفاده 
خواه  کرده اند  فراهم  را  اقتصادی  و  اداری  مفاسد  ایجاد  زمینه  دولتی  جایگاه  و  مقام  از 
ذینفع باشند یا نباشند، بر اساس موازین قانونی و بدون اغماض و جایگاه و موقعیت شغلی 

برخورد می کند.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با تأکید بر اینکه مدیران مکلف اند نسبت به 
افشاکنندگان و گزارش دهندگان مفاسد اداری و اقتصادی حمایت قانونی به عمل آورده و 
امنیت شغلی آنان را تضمین کنند، بیان کرد: این قبیل افراد چنانچه اطالعات آنان صحیح 

و واقعی باشد تحت هیچ شرایطی نباید در معرض تهدید، اخراج، بازخرید کردن، قطع و 
یا کاهش حقوق و مزایای و هرگونه رفتار تبعیض آمیز قرار گیرند و چنانچه مردم فسادی 
را در دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مشاهده کنند درصورتی که به این 
موضوع در دستگاه مربوطه ترتیب اثر داده نشود مراتب را به دستگاه های نظارتی استان 

یا مراجع قضایی گزارش دهند.
یادآور شد: مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی که  معاون قضایی دادگستری فارس 
موفق به شناسایی، کشف و معرفی مفاسد اداری به مراجع ذیصالح شوند و آن را گزارش 
اجرایی  آئین نامه  اساس  بر  گردد  اثبات  صالح  مراجع  در  جرم  اینکه  بر  مشروط  کنند، 
قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مورد تشویق از قبیل اعطای یک گروه 
تشویقی، حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه 

حقوق قرار می گیرند.  

 با انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت شهرک های صنعتی فارس با اداره کل
راه آهن انجام می شود؛

تسهیلدرارسالحملونقلکاالومحصوالتتولیدیازطریقخطوط
ریلیفارس

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

هيأت   1397/08/20 مورخه   139760311034005539 شماره  رأي  برابر 
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز - ناحيه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم هایده برزافشان فرزند اعظم به شماره شناسنامه 1983 
صادره از شيراز به شماره ملي 2293245543 در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 122 مترمربع قسمتي از پالک 2156 اصلي واقع در بخش 4 شيراز  
خریداري از مالک رسمي علي قلي کشاورز محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولين آگهي  انتشار  تاریخ  از  توانند 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد.         18235/م الف     28651/17591 
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/09/19           

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/10/04
جهانبخشاسفندیارینیا–رییسادارهثبتاسنادوامالکمنطقهدوشیراز

موتور  شماره  به   132 پراید  خودروي  سبز  برگ  و  سند 
3142125 و شماره شاسي 1422288114297 و شماره 
پالک 177 ص 84 ایران 73 متعلق به اميرارسالن ایماني 
فرزند بهروز به شماره ملي 2371271251 مفقود شده و 
فاقد اعتبار مي باشد.                                       7/1500

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

هيأت   1397/08/12 مورخه   139760311034005032 شماره  رأي  برابر 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز - ناحيه دو تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي عبدالهي فر فرزند خانعلي به شماره 
شناسنامه 30 صادره از ابرکوه به شماره ملي 5039807937 در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 190 مترمربع قسمتي از پالک 2081 اصلي واقع در بخش 
4 شيراز  خریداري از مالک رسمي رضا زینالي )سپهرنيا( محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.         18236/م الف    28650/17590
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/09/19        

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/10/04
جهانبخشاسفندیارینیا–رییسادارهثبتاسنادوامالکمنطقهدوشیراز

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونت
عیینتکلیفوضعیتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

هيأت   1397/08/19 مورخه   139760311035004782 شماره  رأي  برابر 
اول/دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز - ناحيه 3 تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرسول جعفري فرزند حجت اله به شماره 
شناسنامه 1935 صادره از شيراز کد ملي 2292475146 نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 159/94 مترمربع به پالک 8/39110 مفروز 
کدپستي  بهارستان  شهرک  گویم  شيراز  در  واقع   8 پالک  از  شده  مجزي  و 
7194177853 خریداري از مالک رسمي آقاي اله یار احمدي محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
متقاضي  مالکيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  شود  مي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذکور  انقضاي مدت  در صورت  است  بدیهي 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.         18262/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/19        28719/17667   

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/05
شاپورزارعشیبانی–رییسادارهثبتاسنادوامالکناحیهسهشیراز

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رأي شماره 2000634- 97/8/6  هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
ابراهيم شفيعي  به شماره شناسنامه 672  فرزند احمد  صادره از کازرون  نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 52957/65  مترمربع پالک 13  فرعي از 46  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 46  اصلي قطعه 7 
واقع در کازرون خریداري از مالک رسمي سهم الحصه متقاضي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.    7/1464              1079/ م الف   
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/9/19          تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/4

داودانصاری-رییسثبتاسنادوامالکشهرستانکازرون

آگهيمناقصهعمومي
97-807  

نوبت اول آگهي: 97/09/18  روزنامه خبرجنوب    
نوبت دوم آگهي: 97/09/19 روزنامه طلوع

سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شيراز در نظر 
دارد اجراي عمليات تکميل و احداث ساختمان باغ گلها را از طریق مناقصه عمومي 
و با شرایط ذیل به بخش خصوصي واگذار نماید. لذا از کليه شرکتهاي واجد شرایط 
دعوت بعمل مي آید. با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شيراز، 
ميدان شهيد مطهري، نبش بلوار قدوسي شرقي، جنب بانک سپه سازمان سيما، منظر و 
فضاي سبز شهري مراجعه نمایند. ضمنًا در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن: 

07138431270-07138431279 آماده پاسخ گویي مي باشد.               
1- مبلغ برآورد اوليه: 3/791/684/946 ریال

از  یکي  به  باید  که  است  ریال   200/000/000 مناقصه  در  شرکت  تضمين  مبلغ   -2
مناقصه  دستگاه  به  )الف(  پاکت  در  مناقصه  اسناد  با  همراه  زیر  مشروحه  صورتهاي 

گزار تسليم شود.
و   14002091671 ملي:  شناسه  با  شيراز  شهرداري  نفع  به  نامه  الف-ضمانت 

کداقتصادي: 411364877455
ب-  فيش واریز نقدي به حساب سازمان به شماره 700792254289 بانک شهر 

3- ارائه رتبه بندي و صالحيت داراي اعتبار از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي 
حداقل پایه 5 )پنج( در رشته ابنيه الزامي مي باشد.

4- ارائه سابقه اجرایي در خصوص موضوع مناقصه توسط شرکت، الزامي مي باشد.
5- زمان بازدید ميداني ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخه 97/09/26 و محل تجمع باغ 

گلها واقع در پل معالي آباد، بلوار بهشت، ابتداي جاده منصور آباد مي باشد.
 97/09/29 مورخ  شنبه  پنج  روز   13 ساعت  تا  پيشنهادها:  تحویل  مهلت  آخرین   -6

مي باشد. 
7-زمان تشکيل کميسيون بازگشایي پاکت ها ساعت 15 روز شنبه مورخ 97/10/01  
در محل سالن جلسات اداره کل حقوقي شهرداري شيراز واقع در چهار راه خلدبرین 

خواهد بود.
تمام  یا  یک  رد  در  شهرداري  و  بود  خواهد  مناقصه  برنده  بعهده  آگهي  هزینه   -8

پيشنهادها مختار مي باشد.
9-  بدیهي است شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد بمنزله قبول کليه شروط شهرداري 

و تصميمات متخذه خواهد بود.
10- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.      28729

ادارهکلارتباطاتواموربینالمللشهرداريشیراز

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رأي شماره 2000779- 97/8/30  هيأت موضوع قانون تعيين تکليف 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
متقاضي خانم زهرا  بالمعارض  و  مالکانه  ثبت ملک کازرون تصرفات  حوزه 
از کازرون  نسبت  به شماره شناسنامه 237  فرزند علي داد  صادره  شيخي  
پالک  مترمربع    9314/08 مساحت  به  مرکباتي  باغ  قطعه  یک  ششدانگ  به 
707  فرعي از 1  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1  اصلي قطعه 11 
واقع در کازرون خریداري از مالک رسمي با واسطه از آقاي سهراب شيخي 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.   7/1486         1094/ م الف   

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/9/19         تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/4
داودانصاری-رییسثبتاسنادوامالکشهرستانکازرون

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رأي شماره 2000778- 97/8/30  و رأي اصالحي 2000785- 97/9/5 
هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي خانم آزیتا اميرعضدي  به شماره شناسنامه 2010  فرزند 
از 48 سهم سهام ششدانگ  مشاع  به 35 سهم  نسبت  شيراز   از  ایرج  صادره 
از  فرعي    1 پالک  مترمربع    17456/15 مساحت  به  باغ  درب  یک  عرصه 
59  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 59  اصلي قطعه 3 واقع در کازرون 
خریداري از مالک رسمي  آقاخان  ایالمي محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولين آگهي  انتشار  تاریخ  از  توانند 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد.      7/1498         1098/ م الف         
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/9/19       تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/4
داودانصاری-رییسثبتاسنادوامالکشهرستانکازرون

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

 2000776 اصالحي  رأي  و    97/8/26  -2000746 شماره  رأي  برابر 
مورخ 97/8/30 هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کازرون 
شماره  به  اميرعضدي   فرهاد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
سهم   4000 به  نسبت  شيراز   از  صادره  الدین   حسام  فرزند    482 شناسنامه 
مشاع از 8515 سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمين مزروعي به مساحت 8224  
مترمربع پالک 55  فرعي از 130  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 130  
اصلي قطعه 4 واقع در کازرون خریداري از مالک رسمي هالکو و حسام الدین 
اميرعضدي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول  است در صورت  بدیهي  نمایند.  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
 7/1498           1100/ م الف  

تاریخ انتشار نوبت اول:  97/9/19      تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/4
داودانصاری-رییسثبتاسنادوامالکشهرستانکازرون

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

تکليف  تعيين  قانون  هيأت موضوع  برابر رأي شماره 2000802- 97/9/7  
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  کازرون  ملک  ثبت  حوزه 
ابوالقاسم کشتکار  به شماره شناسنامه 1524  فرزند رضا  صادره از کازرون  
نسبت به  ششدانگ اعياني به انضمام یک سهم از ده سهم سهام ششدانگ عرصه 
یکباب خانه به مساحت 238 مترمربع پالک 1311  فرعي از 42  اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 42  اصلي قطعه 7 واقع در کازرون خریداري از مالک 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  محرز گردیده  متقاضي  الحصه  سهم  رسمي 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکيت  سند  صدور  به  نسبت 
تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.   

7/1499               1112/ م الف          
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/9/19       تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/4
داودانصاری-رییسثبتاسنادوامالکشهرستانکازرون

آگهیاحضارمتهمازطریقدادسرا
نظر به اینکه امين قاسمي فرزند اصغر به اتهام توهين از طرف این دادسرا  تحت تعقيب است و ابالغ 
اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او ميسور نگردیده بدینوسيله دراجراي ماده 115  
قانون آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب در امور کيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا در شعبه 
دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب شهرستان کازرون به منظور پاسخگویي ودفاع از اتهام انتسابي 
حاضر شده ودر صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول وبه موجب 
مواد 217 و 218 قانون فوق االشعار اتخاذ تصميم غيابي خواهد شد.   1114/ م الف          7/1501

شعبهاولبازپرسیدادسرایعمومیوانقالبکازرون

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

موضوع  هيأت    97/7/21  -139760311038000319 شماره  رأي  برابر 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
  2372000276 کدملي  و   662 شناسنامه  شماره  به  قباد   فرزند  کياني  بهنام 
مترمربع تحت پالک  به مساحت 9879/47  باغ  قطعه  ششدانگ غارسي یک 
235  فرعي از 8 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک اصلي 8/1  واقع در 
قطعه 6 بخش 7 فارس محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ 
به  رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/9/19      تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/4

7/1490             1102/ م الف
علیرضاکشوری–رییسادارهثبتاسنادوامالکخشتوکمارج

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رأي شماره 2000815- 97/9/10  هيأت موضوع قانون تعيين تکليف 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  کازرون  ملک  ثبت  حوزه 
محمدجواد مؤذن زاده  به شماره شناسنامه 41347  فرزند ابوالحسن  صادره از 
کازرون  نسبت به 4/75 سهم مشاع از 5 سهم سهام ششدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت   3118/86 مترمربع پالک 5  فرعي از 199  اصلي مفروز و مجزي 
مالک  از  کازرون خریداري  در  واقع   4 قطعه  اصلي  پالک 199/1   از  شده 
رسمي آقاي محمدباقر دهقان )مقتدایي( و هاشم زارع محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.   7/1491             1105/ م الف   
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/9/19      تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/4
داودانصاری-رییسثبتاسنادوامالکشهرستانکازرون

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

تکليف  تعيين  قانون  موضوع  هيأت    97/9/7  -2000804 شماره  رأي  برابر 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي خانم آزیتا اميرعضدي  
به شماره شناسنامه 2010  فرزند ایرج  صادره از شيراز  نسبت به 35 سهم مشاع 
از 48 سهم سهام ششدانگ عرصه یک درب باغ به مساحت 16179/50  مترمربع 
پالک 2  فرعي از 59  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 59  اصلي قطعه 3 
واقع در کازرون خریداري از مالک رسمي  آقاي ایرج ایالمي محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 
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