میو ه و سبزی که میخوریم ،سالماند؟
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشــامیدنی سازمان
غذا و دارو با اشاره به پایش میزان باقیمانده سموم
در هفت محصول کشــاورزی پرمصرف ،گفت :این
اقدام انجام شــد و نتایج آن هم به دســت آمده؛
اما پیوســت طرح پایش محصوالت کشــاورزی،
شناســهدار کردن باغات و مزارع است که باید اجرا
شود.
وحید مفید در گفتوگو با ایســنا ،درباره وضعیت
پایش محصــوالت کشــاورزی در کشــور گفت:
ابتدا باید توجه کرد کــه آمار ضایعات محصوالت
کشــاورزی بســیار زیاد اســت؛ بهطوریکه اعداد
۳۰درصــدی و حتــی بیش از ۳۰درصــد را برای
ضایعات محصوالت کشاورزی اعالم میکنند .این
درحالیســت که محصوالت غذایی مــا عمدتاً بر
پایه محصوالت کشاورزی است که میتوان میزان
ضایعات آنها را با مدیریت درست کاهش داد.
وی با بیان اینکه از زمان تولید محصوالت در مزرعه تا حملونقل
و فــرآوری آنها ،میزان زیادی ضایعات ایجاد میشــود ،افزود :با
تکنولوژیهــای نویــن و برنامهریزی میتوان ایــن ضایعات را به
حداقل رساند .این کاری است که در دنیا انجام شده است؛ چراکه
بــا کنترل این ضایعات میتوان جمعیت زیادی از افرادی را که به
مواد غذایی دسترســی ندارند ،سیر کرد .چرا ما این اقدام را انجام
ندهیم؟ بنابراین میتوانیم با برنامهریزی میزان ضایعات محصوالت
کشاورزی را کاهش دهیم.
کنترل باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی
مفید در ادامه با اشاره به اقدام سازمان غذا و دارو در زمینه کنترل
باقیمانده ســموم در محصوالت کشاورزی در سطح عرضه ،افزود:
در عین حال قرار بود روی هفت محصول کشاورزی هم پایشهایی
انجام شود که این اتفاق افتاد و نتایج آن هم درآمده است .در عین
حال پیوســت طرح پایش محصوالت کشاورزی ،شناسهدار کردن
باغــات و مزارع بود .هدف از شناســهدار کردن باغات و مزارع این
اســت که اگر در سطح عرضه با محصولی مواجه شدیم که از نظر
میزان باقیمانده ســموم یا کود شیمیایی باالتر از حد مجاز است،

آگهی مزایده
شماره بایگانی پرونده930079 :
به موجب پرونده کالسه 930079الف ج خانم فاطمه
یــادگاری فرزند جمعلی با تودیــع وثیقه ضمانت
محکوم علیه آقای مهدی کریمی زاده فرزند ابراهیم
را نمــوده ،و پرونده امر منتهی به ضبط وجه الوثاقه
گردیده است ،ملک موصوف برابر نظریه کارشناسی
مضبــوط در پرونده که مصــون از اعتراض مانده
است ،به آدرس شهرستان پاسارگاد  -سعادتشهر،
ابتدای بلوار معلم (ایســتگاه سواری محور سعادت
شهر  -ارســنجان) ،کوچه مشتی کریمی ،کدپستی
 ،7374134915کوچه بن بست اول می باشد .ملک
موردنظر تحت پالک ثبتی  ،2/1915بخش  5فارس،
دفتر  ،12صفحه  ،280ثبت شده به شماره ،17566
با عرصه  235/80مترمربع و اعیانی  150مترمربع به
صورت مسکونی و قدمت حدود  31سال با انشعابات
آب و برق و تلفن می باشد و به قیمت 1/191/720/000
ریال کارشناسی شده است.
مزایده در تاریخ  97/09/13ســاعت  9صبح الی 12
در محل اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان
پاسارگاد برگزار می شود ،متقاضیان می توانند در
مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این
اجرا از ملک دیدن نمایند.
قیمتی که مزایده از آن شــروع می شود براساس
نظریه کارشناس رســمی دادگستری و به باالترین
قیمت پیشــنهادی فروخته خواهد شــد ،شرکت
کنندگان مکلفند ده درصــد بها را فی المجلس به
حساب ســپرده دادگســتری واریز و فیش آنرا به
همراه تقاضا در پاکت دربسته تحویل اجرای احکام
نمایند و مابقی را ظرف مهلت  30روز از تاریخ مزایده
پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت ســپرده
تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط
خواهد شد.
در صورت وصول اعتراض از طرفین ظرف یک هفته
از تاریخ مزایده نســبت به نحــوه انجام مزایده تا
رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه ،مورد مزایده به
خریدار تحویل نخواهد شد.
/13127م الف  -دادستان و رئیس اجرای احکام دادسرای
عمومی و انقالب شهرستان پاسارگاد  -محمدحسن اتحادنژاد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760311241006085مــورخ
 1397/07/12موضــوع پرونــده کالســه شــماره
 1396114411241000436هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمیمستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  -ناحیه
 5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سلطنت آزادی
به شناسنامه شــماره  214کدملی  2292681773صادره
شیراز فرزند کهزاد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 218/63مترمربع پالک  8009فرعی از  2143اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک شماره  1فرعی از  2143اصلی واقع
در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمیآقای پوریا
چهارده چریک فرزند اســماعیل محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز
آگهی میشود 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 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 سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/08/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/08/15 :
/15110م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز
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بتوانیم آن را ردیابی کنیم.
باغات و مزارع کشاورزی شناسهدار شوند
وی تأکید کرد :در قانون برنامه ششم توسعه مشخص شده بود که
وزارت جهاد کشــاورزی باید بحث شناسهدار کردن مزارع و باغات
کشــاورزی را اجرا کند .بر این اســاس ،طبق آخرین جلساتی که
داشتیم ،وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد این اقدام را انجام داده
و قرار اســت این شناسهها اعالم شود .بنابراین زمانی که نمونهای
مانند ســبد میوه را در سطح عرضه برمیداریم و پایش میکنیم،
باید شناســه داشته باشد و مشخص باشد در کدام استان ،شهر و
مزرعه تولید شده تا بتوانیم آن را ردیابی کنیم .این سیستم ردیابی
است که نظارتهای سازمان غذا و دارو را کامل میکند.
مفید با بیان اینکه طرح پایش چندین سال است که اجرا میشود
و هفت محصول کشاورزی شامل سیبزمینی ،یکسری سبزیهای
برگی ،خیار ،گوجه و ...مــورد پایش قرار میگیرند ،گفت :در این
زمینه باید نظارتهایمان به صورت کامل به نتیجه برســند .البته
در ایــن پایشها به طور کلی نتایج خوب بوده اســت .هرچند در
برخی موارد مشــکالتی هم وجود داشــت ،اما با وجود مشکالت،
روند خوب بوده است.

وی تأکیــد کــرد :در حــال حاضر ما مشــکل را
مشــخص کردهایم و میدانیم در کدام مناطق چه
مشــکالتی در محصوالت کشــاورزی وجود دارد.
در مرحله بعدی با شناســهدار شــدن محصوالت
کشــاورزی میتوانیم برای حل این مشکالت اقدام
کنیم .در حال حاضر با همکاری وزارت بهداشــت
و وزارت جهاد کشــاورزی و با تفاهمنامهای که در
این زمینه بســته شده ،امیدواریم به زودی بتوانیم
این محصوالت را ساماندهی کنیم تا میوه ،سبزی
و محصوالت کشــاورزی باغی کــه به مردم عرضه
میشــود که درصدش هم باالست ،سالمت باشند.
امیدوارم و خوشبین هستم که این اتفاق بیفتد.
۳رنگی که سالمت محصوالت غذایی صنعتی
را تعیین میکنند
مدیرکل فرآوردههای غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و
بهداشتی سازمان غذا و دارو در ادامه صحبتهایش
با اشاره به برخی اقدامات سازمان غذا و دارو برای ارتقای سالمت
محصوالت غذایی صنعتــی ،گفت :اقداماتی را در این زمینه از دو
ســال گذشــته آغاز کردیم .یکی از راههایی که احساس کردیم
میتواند در حوزه تغذیه مــردم کمک کند ،نصب چراغ راهنمای
تغذیهای بود که در آن سعی شــده اطالعات مربوط به یک ماده
غذایی کارخانهای را با زبان ســاده و با سه رنگ به مردم بگوییم.
مثــ ً
ا اگر رنگ مواد تشــکیلدهنده محصولی مانند میزان چربی
آن ،ســبز باشد ،یعنی این ماده غذایی کام ًَ
ال ایمن و سالمت است
و مصرفش توصیه میشــود .وقتی زرد شــود ،یعنی این محصول
به آستانه خطر نزدیک شــده است و وقتی قرمز باشد ،یعنی فرد
بایــد احتیاط کند و مث ً
ال کســی که چربــی دارد از این محصول
استفاده نکند.
مفید با بیان اینکه تمرکز ما بیشتر روی سالمت مواد غذایی است،
افزود :تقریباً تمام محصوالتی که یک عامل خطر را داشتهاند ،چراغ
راهنمای تغذیه نصب کردهاند .همچنین محصوالتی که چندجزئی
بودهاند و میزان هر یک از موادشــان میتواند بر سالمت تغذیهای
مؤثر باشد نیز عمدتاً چراغ راهنمای تغذیهای را نصب کردهاند.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره  139760311241006313مورخ 1397/07/23
موضوع پرونده کالسه شماره  1396114411241000004هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمیمستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -
ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهراء درویشی
شکفتی به شناسنامه شماره  1814کدملی  2295503981صادره
شیراز فرزند غالم در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 250
مترمربع پالک  12365فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک شــماره  46فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4حوزه
ثبت ملک شیراز -ناحیه  5خریداری از مالک رسمیاحمد ارادت و
فرهاد تصمیمینژاد محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
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 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 اول1397/08/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/08/15 :
/15117م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز

برابر رأی شــماره  139760311241006089مورخ 1397/07/12
موضوع پرونده کالسه شماره  1397114411001000105هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -
ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شمشیر رامیار
به شناسنامه شــماره  2کدملی  2372140655صادره کازرون
فرزند کاکاجان در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 290
مترمربع پالک  23367فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک شــماره  1651اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی امیرحســین و طمراس و زرانگیز علی آبادی محرز
گردیده اســت .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 مراجــع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/08/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/08/29 :
/15134م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز

آگهی مزایده

شماره بایگانی پرونده960154 :
به موجب پرونده اجرایی کالسه  960154دادورزی  7اجرای احکام حقوقی شیراز ،محکوم له محمدرضا الهی فرزند جعفر تقاضای فروش
اموال توقیفی محکوم علیه احد البرز حقیقی فرزند صمد که نوع و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد ،معادل مبلغ  635/401/782ریال
بابت محکوم به و نیم عشر از طریق مزایده را نموده است به همین سبب در روز چهارشنبه مورخ  97/08/30از ساعت  8:30الی  9:00صبح
در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد .متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال
را مالحظه نمایند .قیمتی که مزایده از آن شروع می شود براساس مبلغ بدهی  635/401/782ریال می باشد ملک به مبلغ 3/600/000/000
ریال ارزیابی گردیده اســت .برنده مزایده کسی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد و  %10بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده یا چک
تضمین شــده بانک ملی به قسمت اجرا تســلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت  30روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید .در صورت عدم
پرداخت مابقی مبلغ ،سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .این آگهی نوبت اول می باشد .ضمن ًا ثبت نام
در سامانه ثنا و به همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه تصاویر آن الزامی می باشد.
مورد مزایده معادل  1/05دانگ از  6دانگ پالک ثبتی  14/14028واقع در بخش  3شــیراز یک باب انباری تجاری واقع در طبقه زیرزمین
واقع شــده است .الزم به ذکر است براساس پاسخ اســتعالم ثبت ناحیه یک ،در صفحه  390دفتر  506دفتر امالک ،این ملک به نام احد
البرز حقیقی ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپی  65766به نام ایشان صادر گردیده است و سپس با توجه به اینکه ملک فوق با اعیانی
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک ثبتی  14/3762واقع در بخش  3شیراز تکراری بوده لذا پالک انباری تجاری ملکی احد البرز
حقیقی موخر و به پالک ثبتی  14/14028استاندارد سازی شده است و حدود اربعه مندرج در استعالم ثبت با محل وقوع ملک انطباق دارد.
سابقه ای از پالک ثبتی فوق الذکر در شهرداری موجود نبوده و تنها با استعالمی مبنی بر تایید یک واحد تجاری در زیرزمین صادر گردیده
است .به موجب اعالم شهرداری شیراز مسقف نمودن  10مترمربع راه ورودی به زیرزمین اضافه بر پروانه ساختمانی از نظر شهرداری بالمانع
اعالم شــده است .مســاحت ملک موازی  70/5متر مربع با در نظر گرفتن  10مترمربع راه ورودی است .ملک موردنظر دارای نمای سنگ
و آجر شــامل سالن ،یک اطاق و سرویس بهداشتی است .ســالن و اطاق هر دو دارای کف و بدنه سرامیک و سقف کناف با نورپردازی می
باشند .ملک دارای انشعابات مستقل آب و برق و  ...می باشد .زیرزمین دارای یک راه ورودی در پیاده رو به مساحت  10مترمربع و مسقف
می باشد .ملک در زمان ارزیابی بعنوان دفتر کار مورد بهره برداری بوده است .ضمنا با استعالم بعمل آمده از شهرداری منطقه  ،10با توجه
به تعریض گذر از  45متر به  55متر مشــمول عوارض حق مشرفیت که می بایستی در زمان تجدید بنا یا نقل و انتقال براساس مصوبات
مربوطه پرداخت نمایند اخذ گردد.
آدرس :شیراز بلوار میرزای شیرازی بعد از زیرگذر صنایع سمت راست طبقه زیرزمین بانک ملت
/15211م الف  -دادورز اجرای احکام شعبه  7اجرای احکام حقوقی شهرستان شیراز  -نوید یزدان پناه

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760311030000428مــورخ 97/7/4
هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملــک قیروکارزین تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای
صفدر احمدی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه  121صادره از
فیروزآباد و شــماره ملی  2451110181در شش دانگ یک قطعه
باغ به مســاحت  41785مترمربع تحت پالک  305فرعی از 118
اصلی واقع در بخش  17فارس قیروکارزین  -افزر  -کرکویه محرز
گردیده اســت .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 مراجــع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/07/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/08/15 :
/12م الف -قنبر محمدی
رئیس ثبت اسناد و امالک قیروکارزین

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760311030000430مــورخ 97/7/4
هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملــک قیروکارزین تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای
صفدر احمدی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه  121صادره از
فیروزآباد و شــماره ملی  2451110181در شش دانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مســاحت  91906مترمربــع تحت پالک 304
فرعی از  118اصلی واقع در بخش  17فارس  -قیروکارزین  -افزر
 کرکویه محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتبدر دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود 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 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 اول1397/07/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/08/15 :
/11م الف -قنبر محمدی
رئیس ثبت اسناد و امالک قیروکارزین

آگهی مزایده

شماره بایگانی شعبه970092 :
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق دادورزی چهارم اجرای احکام حقوقی شیراز محکوم لهم زهرا و لیال و محبوبه و مریم
و محمدعلی و طاهره و محمدکریم همگی خورشیدیان تقاضای فروش اموال منقول محکوم علیه پویا روزبه جوان که نوع و
مشخصات آن بشرح ذیل می باشد معادل مبلغ  262/900/000ریال بابت محکوم به از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی استان فارس را نموده به همین سبب در روز دوشنبه مورخ  1397/08/28ساعت  9الی
 10در محل اجرای احکام حقوقی مزایده برگزار خواهد شــد .متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده اموال را مالحظه
نمایند .قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد براساس نظریه کارشناس دادگستری مبلغ  262/900/000ریال بوده و برنده
مزایده کسی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد و ده درصد بهاء را فی المجلس به صورت چک تضمین شده قابل
واریز به حساب  2171293018005سپرده نزد بانک ملی شعبه دادگستری شیراز به قسمت اجرا تسلیم نماید و بهای اموال
را ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مابقی بهاء اموال ســپرده پس از کسر هزینه
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت دوم می باشد ضمن ًا نوع و مشخصات اموال مورد مزایده به شرح نظریه
کارشناسی شماره  970530پیوست می باشد.
وضعیت

تعداد

قیمت واحد (ریال)

قیمت کل (ریال)

ردیف

شرح کاال

01

UPS 6KV + 4 BATTERY
هژبر صنعت  +کابینت

دست دوم سالم در
حال کار

1

120/000/000

120/000/000

02

دستگاه سانترال TES 824
PANASONIC

دست دوم سالم در
حال کار

1

10/000/000

10/000/000

03

LAPTOP DELL INSPIRON N5040
CPU INTEL P6200/RAM
4/HDD750
بدون باتری

دست دوم سالم در
حال کار

1

7/000/000

7/000/000

04

LAPTOP HP PAVILLION DV6
CPU CORE2 T6600/RAM
2/HDD500

دست دوم سالم در
حال کار

1

6/200/000

6/200/000

05

MODEM NETIS DL4311

دست دوم سالم در
حال کار

2

600/000

1/200/000

06

MODEM BROADKAM

دست دوم سالم در
حال کار

1

600/000

600/000

07

کامپیوتر
G41 MT/CPU E7300 INTEL/RAM4/
HDD 1TB/DVD *2 MONITOR
"LG 19

دست دوم سالم در
حال کار

1

08

کامپیوتر با مشخصات ذیل
(CPU G 3220/HDD 500/RAM 2/
MONITOR LG/MB GIGA/MOUSE/
)KEYBOARD ......

09

ALL IN ONE FUJITSU (CPU 15
4370 T/ 500/RAM4/MONITOR
)TOUCH/MOUSE/KEYBOARD......

7/000/000

7/000/000

دست دوم سالم در
حال کار

5

6/300/000

31/500/000

دست دوم سالم در
حال کار

1

20/000/000

20/000/000

10

پرینتر سه کاره
M1132MFP
SN:3X55N

دست دوم سالم در
حال کار

1

10/000/000

10/000/000

11

پرینتر
HP 1010
SN:4846

دست دوم سالم در
حال کار

1

4/000/000

4/000/000

12

پرینتر CANON HP 2600N COLOR

دست دوم سالم در
حال کار

1

2/000/000

2/000/000

13

پرینتر HP 2055D

دست دوم سالم در
حال کار

1

12/000/000

12/000/000

14

فاکس پاناسونیک KXFP701

دست دوم سالم در
حال کار

1

4/000/000

4/000/000

نو

80

320/000

25/600/000

دست دوم سالم در
حال کار

1

1/800/00

1/800/00

15

MODEM ADSL BT LAN
VOYAGER 190

16

SCANNER CANON LIDE 110

جمع کل :دویست و شصت و دو میلیون و نهصد هزار ریال

262/900/000

کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطالعات  -محمدامین مراقب
/15210م الف  -دادورز شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز  -حامد محمدی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره  139760311241006309مورخ 1397/07/23
موضوع پرونده کالسه شماره  1397114411241000200هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمیمستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -
ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گل تاب نجف
پور به شناسنامه شماره  5کدملی  5469794156صادره بیضاء
فرزند هیبت اله در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 190
مترمربع پالک  8371فرعی از  1793اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک شــماره  13فرعی از  1793اصلی واقع در بخش  4حوزه
ثبت ملک شیراز -ناحیه  5خریداری از مالک رسمیهرمز کارگر
خرم آبادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود 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 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 اول1397/08/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/08/15 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره  139760311241006083مورخ 1397/07/12
موضوع پرونده کالسه شماره  1396114411241000727هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمیمستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -
ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زربانو صفری
به شناسنامه شماره  397کدملی  2293068595صادره شیراز
فرزند محمد در ششــدانگ یک باب ساختمان مسکونی تجاری
به مساحت  228/71مترمربع پالک  23704فرعی از  1792اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک شــماره  290فرعی از  1792اصلی
واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمیخانم فریده
پزشکی 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 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 اول1397/08/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/08/15 :

/15111م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز

/15112م الف -ابراهیم حفار
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج شیراز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  139760311030000426مورخ  97/7/1هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
قیروکارزین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســیاوش
حسینی مرندی فرزند حبیب الله به شماره شناسنامه  295صادره
از فیروزآباد و شماره ملی  2451116528در شش دانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مســاحت  79639/1مترمربع تحت پالک 147
فرعی از  97اصلی واقع در بخــش  17فارس قیروکارزین  -افزر
 مرند محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 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 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 اول1397/07/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/08/15 :
/10م الف -قنبر محمدی
رئیس ثبت اسناد و امالک قیروکارزین

برابر رأی شــماره  139760311030000422مــورخ 97/6/26
هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملــک قیروکارزین تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای
محمدرضا طاهری قیری فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه
 34صادره از فیروزآباد و کدملی  2451711949در شــش دانگ
یک قطعه باغ به مساحت  40094/9مترمربع تحت پالک 7654
فرعــی از اصلی واقع در بخش  17فارس  -قیر خریداری از محرز
گردیده اســت .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 مراجــع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/07/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/08/15 :
/9م الف -قنبر محمدی
رئیس ثبت اسناد و امالک قیروکارزین

