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آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  931649شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز امیدوار جعفری اردکانی فرزند علی جان به موجب شکایت مجید
داوودی اردکانی فرزند علی به اتهام توهین و ایجاد مزاحمت تلفنی با ارســال پیامک 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 دادرسی 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.
 /16934م الف
شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان /شــاکی طاهره قنبرزاده نوبندگانی دادخواســتی به طرفیت
خوانده /متهم غالمرضا معصومی به خواســته طالق به درخواست زوجه
تقدیم دادگاههای عمومی شهرســتان فسا نموده که جهت رسیدگی به
شــعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فســا واقع در استان فارس
شهرستان فســا ارجاع و به کالســه  9409987310200561ثبت گردیده
که وقت رســیدگی آن مورخ  94/8/27ساعت  9تعیین شده است .به
علت مجهولالمکان بودن خوانده /متهم و درخواســت خواهان /شاکی و
به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی میشــود 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.
 /552م الف
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان فسا
سکینه جمالی
آگهی حصر وراثت
عوض نصیری مهارلویی دارای شناســنامه شــماره  26متولد  1323به
شرح دادخواست به کالســه  94/29ح ش م از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســن
نصیری مهارلویی به شــماره شناسنامه  5140033836در تاریخ 94/1/16
در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر عوض نصیری مهارلویی فرزند حسن
متولد  1323به شماره شناسنامه  26صادره از سروستان پدر متوفی
 -2برگ گل گشتاســبی کته گنبدی به شــماره شناسنامه  15صادره از
حوزه سروستان مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی اعتراضی
دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /16930م الف
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه مهارلو
محیط
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010002360مورخ  94/6/29هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان داراب تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای عبدالحسین بهبودی فرزند غالمعلی به شماره
شناســنامه  118به شــماره ملی  6549753341صادره از حاجیآباد در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  332مترمربع پالک  200فرعی از 2139
اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  2139اصلی واقع در قطعه  2بخش
 12فارس داراب خریداری شده باواســطه از اکبر جمالی مالک رسمی
محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد .لذا بــه 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 اداره ثبت
داراب تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/3 :
 /409م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار
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  139360311001030403مــورخ  93/10/25هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جهانشیر نسیمی فرزند محمدحسن
به شماره شناسنامه  261صادره از کازرون در ششدانگ یکباب کارگاه
به مســاحت  196/24مترمربع پالک  1228فرعــی از  2144اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رســمی جهانگیر جوکار 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 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/3 :
/16828م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی حصر وراثت
عظیمه بهمنی نیا دارای شناســنامه شماره  1052به شرح دادخواست به
کالســه  694/49از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان حجتاهلل برومندی به شماره شناسنامه
 167در تاریــخ  94/1/18در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1رضا برومندی فرزند حجتاهلل به شــماره شناسنامه  8متولد 1362
محل صدور زرقان شیراز
 -2قاســم برومندی فرزند حجتاهلل به شماره شناسنامه 3280195151
متولد  1368محل صدور زرقان شیراز
 -3عنایــتاهلل برومنــدی فرزنــد حجتاهلل به شــماره شناســنامه
 2281243710متولد  1370محل صدور حوزه شهری شیراز
 -4علی برومندی فرزند حجتاهلل به شــماره شناسنامه 4660745589
متولد  1386صادره از حوزه لردگان (پسران متوفی)
 -5زهرا برومندی فرزند حجتاهلل به شــماره شناسنامه 4660851354
متولد  1388محل صدور لردگان (دختر متوفی)
 -6بیگمجان برومندی فرزند اماناهلل به شماره شناسنامه  90متولد 1342
صادره از حوزه یک ارسنجان
 -7عظیمه بهمنینیا فرزند ابوالحســن به شماره شناسنامه  1052متولد
 1356محل صدور حوزه  4لردگان (همسران متوفی)
 -8منوچهر برومندی فرزند شاهولد به شماره شناسنامه  9متولد 1314
محل صدور حوزه یک ارسنجان (پدر متوفی) و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کســی اعتراضی و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.
 /2441م الف
قاضی شورای حل اختالف شوراب ارسنجان
علیزاده

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
بدینوسیله اعالم میشود اسما چوپانی فرزند هوشنگ دادخواستی به
خواســته طالق به طرفیت محمد توکلیفرد فرزند غالمرضا تسلیم
دادگاه عمومــی داراب نموده که به این شــعبه ارجاع و جهت تعیین
حقوق مالی زوجه موضوع به کارشناسی ارجاع به علت مجهولالمکان
بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده
 73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشود تا
خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک هفته به دفتر این دادگاه
واقع در داراب بلوار دانشجو مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
کپی نظریه کارشناسی را دریافت نموده و در وقت یاد شده چنانچه
اعتراضی به نظریه کارشناســی دارد اعالم نماید در غیر این صورت
وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /410م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی داراب
محمدحسن شاطری
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشــود آیتاله بالغــی اینالو فرزند اســداله
دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه چک به طرفیت اصغر خادمی
فرزند احمد فع ً
ال مجهولالمکان تســلیم شعبه اول حقوقی فسا نموده
که به کالســه  940319ثبت و وقت رسیدگی مورخ  94/8/24ساعت
 10لذا به درخواســت خواهان و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشار این
آگهی ظرف مهلت یک ماه به دفتر شــعبه اول فسا مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت
نماید و در وقت یاد شــده جهت رســیدگی حاضر گــردد در غیر
اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/548م الف
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان فسا
بهبود رهایی قطبآبادی
آگهی
بدینوسیله اعالم میشود جمشید فتحی دادخواستی به خواسته صدور
حکم بر خلع ید از  154سهم از  1/7دانگ سهام ششدانگ واقع در پالک
 99به طرفیت  -1محمــود مهمی  -2عباس مهمی  -3گوهر مهمی -4
سیروس مهمی همگی فرزندان شیرخان  -5سیروس کیانی  -6فرود
کیانی  -7فرخ کیانی  -8حمیرا کیانی  -9سهیال کیانی همگی فرزندان
ناصــر  -10علی صفیاری  -11امین صفیــاری  -12لیال صفیاری  -13لیدا
صفیاری  -14الدن صفیاری  -15الهه صفیاری همگی فرزندان هوشنگ
 -16امین کیانــی فرزند بیژن  -17پیران حاجــب  -18هومان حاجب
 -19فریده حاجب  -20حمید حاجب همگی فرزندان ســرتیپ تسلیم
دادگاه عمومی نموده که به شعبه اول ارجاع و به کالسه  940732ثبت
و وقت رسیدگی مورخ  94/8/30ساعت  9صبح تعیین شده و به علت
مجهولالمکان بودن خواندگان به درخواست خواهان و دستور دادگاه
و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهی
میشود تا خواندگان از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به دفتر
این دادگاه واقع در بلوار بسیج مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت یاد
شده جهت رســیدگی حاضر گردند در غیر اینصورت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/16929م الف
منشی شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان
ممسنی
شهرام گودرزی سخا
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311010002358مــورخ  94/6/29هیأت
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان داراب تصرفات
مالکانــه و بالمعارض متقاضــی آقای محمد فخرائــی فرزند میرزا
به شماره شناســنامه  374به شــماره ملی  1819311635صادره از
آبادان در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  274/40مترمربع پالک
 43فرعــی از  288اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  288/2اصلی
واقع در قطعه یک بخش  12فارس داراب خریداری شــده باواسطه
از جمشید بهارلو احدی از ورثه غالمحسین بهارلو مالک رسمی محرز
گردید حقوق ارتفاقی ندارد .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 اداره ثبت
داراب 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 اول94/7/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/3 :
 /407م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار
آگهی حصر وراثت
سید رحیم نعمتالهی دارای شناسنامه شماره  5638متولد  1355به
شرح دادخواست به کالســه ح ش  940069از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســید
احمد نعمتالهی به شــماره شناســنامه  49در تاریــخ  94/5/21در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
منحصرند به:
 -1سید رحیم نعمتالهی فرزند سید احمد به شماره شناسنامه 5638
متولد  1355صادره از ارسنجان
 -2سید ســعید نعمتالهی فرزند ســید احمد به شماره شناسنامه
 5637متولد  1354صادره از ارسنجان
 -3سید امین نعمتالهی فرزند سید احمد به شماره شناسنامه 292
متولد  1363صادره از ارسنجان
 -4ســید مهدی نعمتالهی فرزند ســید احمد به شماره شناسنامه
 5492متولد  1352صادره از ارسنجان
 -5صدیقه نعمتالهی فرزند ســید احمد به شماره شناسنامه 5490
متولد  1348صادره از ارسنجان
 -6لیال نعمتالهی فرزند سید احمد به شماره شناسنامه  7735متولد
 1360صادره از ارسنجان
 -7فاطمه نعمتالهی فرزند ســید احمد به شماره شناسنامه 1689
متولد  1360صادره از ارسنجان
 -8فخری نعمتالهی فرزند ســید احمد به شماره شناسنامه 5491
متولد  1350صادره از ارسنجان
 -9طلعت حقیقت فرزند محمدعلی به شــماره شناسنامه  55متولد
 1324صادره از ارسنجان
 -10مریم الله فرزند علی به شــماره شناســنامه  350متولد 1382
صادره از نیریز
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه 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.
 /2436م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه دو شهر ارسنجان
محمدامین ثابت سروستانی

Oct 10، 2015

سال بیستم

شماره 5590

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه جواد احمدزاده بــه اتهام خیانت در امانت از طرف این
دادســرا تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده
 115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری
مراتــب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شــعبه  16دادیاری
دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام
انتسابی در پرونده کالســه  940762حاضر گردد پس از انقضاء یک
ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب مواد  217و  218قانون مذکور
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/16935م الف
دادیار شعبه  16دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
دوبحری

آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  9409980702800438شــعبه  5بازپرسی دادسرای
ناحیه یک شــیراز متهم محمــد جاجیوند فرزند پاپــی علی به موجب
شــکایت علیرضا رحیمی مجد به اتهام تهدید و ســرقت تحت تعقیب
قرار دارد با توجه به معلوم نبــودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ
احضاریه و عدم دسترســی به او ،طبق ماده  174قانون آیین دادرســی
کیفری مراتب یک نوبت در روزنامــه عصر مردم آگهی و متهم ظرف
مهلت یک ماه احضار میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم
گرفته خواهد شد.
 /16936م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی

آگهی
نظــر به اینکه پرونده کالســه  140/94ح  4این شــورا به لحاظ فوت
ابراهیمقلی زارعپور به شــماره شناســنامه  53در تاریخ 85/3/25
حسب گواهی فوت شــماره  6377185و اجرای درخواست طاهره
زارعپور فرزند ابراهیمقلی قرار تحریــر ترکه متوفی صادر و وقت
اجرای قرار تحریر ترکه برای روز چهارشــنبه مورخ  94/8/20ساعت
 4عصر تعیین و اعــام گردیده لذا بدینوســیله در اجرای مقررات
ماده  210قانون امور حسبی و حسب این آگهی به کلیه ورثه متوفی یا
نمایندگان قانونی آنها و بســتانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر
کسی که از طریقی حقی بر ترکه متوفی دارند ابالغ میشود که رأس
ساعت اعالم شــده در شعبه چهارم شورای حل اختالف میانشهر واقع
در دادگاه عمومی بخش شیبکوه جهت شــرکت در عملیات تحریر
ترکه حاضر شوند.
 /16931م الف
شورای حل اختالف میانشهر

آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی شــماره  5346مــورخ  93/9/24منــدرج در روزنامه عصر
مردم بدینوســیله مفاد دادنامه شماره  94-65مورخ  94/6/25صادره
از دادگاه انقالب اســامی ویژه اصل  49استان فارس مبنی بر رد دعوی
خواهان پرونده علی اسماعیلی به طرفیت خواندگان  -1هوشنگ خسروی
فرزند علی آقا  -2عزیز زینلزادگان فرزند محمداســماعیل  -3احمد
غریبی فرزند محمد  -4جواد شفیعی  -5بهمن  -6بهزاد هر دو جمشیدی
 -7منصور رحیمی به خواســته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره
 89/126مورخ  89/12/3و ابطال ســند ثبتی  10891و  1095در رابطه با دو
قطعه زمین به پالکهای  345و  346فرعی از  1332اصلی بخش  4شیراز
به نامبردگان که همگی فع ً
ال مجهولالمکان میباشند ابالغ میگردد رأی
صادره پس از ابالغ ظرف مدت بیســت روز قابــل اعتراض در دادگاه
تجدیدنظر استان تهران میباشد.
 -93-91الف -م
مدیر دفتر دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل  49استان فارس
اسکندری

آگهی
خواهان فاطمه رویگری دادخواســتی به طرفیــت خوانده /متهم
محمدکاظم کاظمی به خواســته طالق به درخواســت زوجه تقدیم
دادگاههای عمومی شهرســتان فســا نموده که جهت رســیدگی
به شــعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فســا واقع در استان
فارس شهرستان فســا ارجاع و به کالسه  9309987310200855ثبت
گردیده که وقت رســیدگی آن مورخ  94/8/27ساعت  9/30تعیین
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 نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /557م الف
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان
فسا
سکینه جمالی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311010002382مورخ  94/6/30هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مستقر در واحد ثبتی شهرســتان داراب تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای جعفرقلی فوالدی فرزند حسنقلی به شماره
شناسنامه  276به شــماره ملی  2490226274صادره از داراب در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  289/50مترمربع پالک  201فرعی
از  2139اصلی مفروز و مجزا شده از پالک  2139اصلی واقع در قطعه
 2بخش  12فارس داراب خریداری شــده باواسطه از میرزا حسین
حسینی مالک رسمی محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد .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 اداره ثبت داراب 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 اول94/7/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/3 :
 /416م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار
آگهی ابالغ دادنامه
پرونده کالسه9409987529300380 :
شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) بخش خفر
تصمیم نهایی شماره9409977529300791 :
خواهــان :همتاله رمضانی فرزنــد جمعه با وکالت بهنام اســدی
گلبرنجی فرزند علیحسین به نشــانی خفر روبروی دادگاه عمومی
خفر
خوانده :بهروز روســتا فرزند مرتضی به نشانی بخش خفر روستای
درمه
خواستهها -1 :مطالبه دویســت میلیون ریال بابت اصل خواسته -2
مطالبه خسارات دادرسی  -3مطالبه خسارت تأخیر تادیه
گردشکار :پرونده کالسه فوق تحت نظر است دادگاه پس از انجام
تشــریفات قانونی ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند
متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه
در خصوص دادخواســت همتاله رمضانی با وکالت بهنام اســدی
به طرفیت بهروز روســتا فرزند مرتضی به خواســته مطالبه وجه
یک فقره چک به شماره ســریال  353950به مبلغ دویست میلیون
ریال از حســاب جاری  0750082548عهــده بانک تجارت به انضمام
هزینه دادرســی و حقالوکاله وکیل و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ
سررسید با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان ،روگرفت مصدق
چک موصوف ،گواهینامه عدم پرداخــت صادره از بانک محال علیه
و اینکه وجود چک در ید دارنده دلیل بر اشــتغال ذمه صادرکننده
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه چک استنادی دارد و از آنجا که
خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه و اســتحضار از وقت رسیدگی
در جلســه دادگاه حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده لذا دعوی
خواهان مقرون به صحت تشخیص مســتندا ً به مواد 520 ،519 ،198
و  522از قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی و مــواد  310و  313از قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده
به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه
دادرسی برابر تعرفه قانونی و حقالوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک برگشتی لغایت
یومالوصول برابر شــاخص اعالمی از ناحیه بانــک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران صادر و اعالم مینماید رأی صادره غیابی ظرف بیست
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست
روز قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اســتان فارس
میباشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش خفر
ابوذر اسدی
آگهی ابالغ دادنامه
در خصوص دادخواســت خواهان همتاله رمضانــی فرزند جمعه
با وکالت بهنام اســدی گلبرنجی فرزند علیحسین با توجه به اینکه
آدرس خوانده به نام بهروز روســتا فرزند مرتضی را مجهولالمکان
اعالم نموده که پس از انشــاء رأی منجر به صــدور دادنامه فوق
شده اســت ،لذا طبق تبصره ماده  302قانون آیین دادرسی مدنی
برای یکبار در روزنامه عصر مــردم چاپ و به خوانده فوقالذکر به
عنوان محکوم علیه ابالغ میگردد تاریخ انتشار آگهی ،تاریخ ابالغ رأی
محسوب میشود.
 /16932م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش خفر
کاووس کرمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010002366مورخ  94/6/29هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای اصغر پرورش فرزند رضا به شــماره شناسنامه  7914به
شــماره ملی  2490079093صادره از داراب در اعیانی ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  260/20مترمربع پالک  12فرعی از  1699اصلی مفروز
و مجزا شــده از پالک  1699و  1698اصلی واقــع در قطعه  2بخش 12
فارس به موجب اجارهنامه شــماره  288مورخ  94/2/29اداره اوقاف و
امور خیریه شهرستان داراب و موافقتنامه شماره  1230مورخ 94/6/14
اداره مذکــور محرز گردید حقوق ارتفاقی نــدارد .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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اداره ثبت داراب 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 اول94/7/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/3 :
 /414م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010002357مورخ  94/6/29هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای ابراهیم لطفینژاد فرزند غالمرضا به شــماره شناسنامه
 125به شــماره ملــی  2491129558صادره از داراب در ششــدانگ
یکباب خانه به مســاحت  268/40مترمربع پالک  42فرعی از  288اصلی
مفروز و مجزا شــده از پالک  288/2اصلی واقع در قطعه یک بخش 12
فارس داراب خریداری شده باواســطه از جمشید بهارلو احدی از ورثه
غالمحســین بهارلو مالک رســمی محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به 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 اداره ثبت داراب تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 اول94/7/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/3 :
 /408م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار
آگهی ابالغ دادنامه

کالسه 94/109 :ح ش دو
دادنامه176 :
تاریخ94/5/25 :
مرجع رسیدگی :شعبه دوم شورای حل اختالف شهر ارسنجان
خواهان :عجبناز زارعی فرزند علیبابا به نشانی ارسنجان بلوار انقالب
کوچه شــماره  2به وکالت طیبه عواطفینژاد فرزند مصطفی به نشانی
ارسنجان روبروی فرماندهی انتظامی دفتر وکالت عواطفی
خواندگان -1 :مجتبی مســعودی قیری فرزند غالمرضا مجهولالمکان -2
بهروز عواطفی فرزند مصطفی به نشانی ارسنجان بلوار انقالب کوچه 2
خواسته :مطالبه
گردشکار :به تاریخ  94/5/25در وقت فوقالعاده جلسه پرونده کالسه
فوق شــورای حل اختالف شعبه دوم ارســنجان تحت نظر است قاضی
شــورا با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از
خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور
رأی مینماید.
رأی شورا
در خصوص دادخواســت تقدیمی عجبناز زارعــی فرزند علیبابا به
طرفیت مجتبی مســعودی قیری فرزند غالمرضــا و بهروز عواطفی به
خواسته مطالبه مبلغ  9500000ریال بابت حمل بار و کلیه خسارات دادرسی
از جمله هزینه دادرسی و حقالوکاله ،هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر
تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و خوانده ردیف
دوم مبنی بر اینکه کامیون خواهان دعوی یک محموله شمام از شهرستان
خنج به بروجرد منتقل نمود کــه از کل کرایه  12500000ریال مبلغ 3000000
ریال توســط آقای صادقی میداندار بروجرد پرداخت میشود و بقیه
به مبلغ  9500000ریال باقیمانده است و شــورا طی تماس تلفنی با آقای
صادقی ایشان اظهار نمود که مبلغ  3000000ریال پرداخت نموده و بقیه به
مبلغ  9500000ریال را آقای مســعودی باید پرداخت نماید خوانده ردیف
اول از طریق انتشار آگهی در روزنامه عصر مردم جهت حضور در محضر
شــورا در مورخ  94/5/11دعوت شــده که در محضر شورا حضور پیدا
نکــرده و هیچگونه الیحه و دفاعیهای که مؤید برائت ذمه خود باشــد
اقامه و ارائه ننموده اســت علیهذا با توجه به محتویات پرونده و استناد
بند  4ماده  84نسبت به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوی صادر و اعالم
میگردد .به اســتناد ماده  198و  515و  519قانون آیین دادرسی مدنی
نســبت به خوانده ردیف اول حکم به پرداخت مبلغ  9500000ریال بابت
اصل خواســته و  160000ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حقالوکاله،
هزینه نشــر آگهی و خســارت تأخیر از زمان تنظیم دادخواست در حق
خواهان صادر و اعالم میگردد قرار صادره حضوری است و پس از ابالغ
قانونــی به مدت  20روز در دادگاه حقوقی ارســنجان قابل تجدیدنظر
میباشــد رأی صادره غیابی است و پس از ابالغ قانونی به مدت  20روز
در همین شورا قابل واخواهی و پس از آن به مدت بیست روز در دادگاه
حقوقی ارسنجان قابل تجدیدنظر میباشد.
 /2241م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم ارسنجان
محمدامین ثابت سروستانی

