ثبتی و دادگستری
پنجشنبه  7آبان 1394
آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)
به موجب پرونده اجرایی کالسه  8904011189000022ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  600/82مترمربع به شماره پالک  234/280واقع در بخش 9
فارس کوار با حدود اربعه شــما ً
ال به طول  22/40متر دیواریست به دیوار
پالک  880فرعی شرقا به طول  26/41متر دیواریست به دیوار پالک 839
فرعی جنوب ًا به طول  25/52متر دیواریســت به دیوار پالک  892فرعی
غرب ًا به طول  25/56متر درب و دیواریســت به خیابان که در صفحه 80
دفتر جلد  69ذیل ثبت  8037به نام الهمراد جهاندیده فرد ثبت و ســند
مالکیت صادر و تســلیم شده است طبق سند رهنی شماره  11033مورخ
 86/4/27دفترخانه  126کوار در قبال  156600000ریال در رهن بانک ملی
شــعبه کوار قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 102057400
ریال ارزیابی شــده و پالک فوق دارای  80مترمربع اعیانی در یک طبقه با
اسکلت آجری و ســقف تیرآهنی (طاق ضربی) و کف موزاییک و درب و
پنجره فلــزی و دارای حیاط و درب بزرگ اتومبیلرو با قدمت حدودا ً 15
سال و دارای انشعاب آب و برق و گاز و تلفن به نشانی کوار طسوج خیابان
مسجدالنبی کوچه دوم بعد از مســجد منزل الهمراد جهاندیده که برابر
گزارش مأمور اجرا در تصرف مالک (راهن) میباشد پالک فوق از ساعت
 9الی  12روز دوشنبه مورخ  94/9/2در اداره ثبت اسناد و امالک کوار واقع
در میدان بسیج خیابان دولت از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده
از مبلغ  102057400ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته
میشــود الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده
دارای آنها باشــد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به
عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی
بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد
و نیم عشــر و حق مزایده نقدا ً وصول میگردد ضمن ًا چنانچه روز مزایده
تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و
مکان مقرر برگزار خواهد شد.
 /18508م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوار
اکبر شاهسونی
آگهی
بدینوســیله به حسین ســاالری فرزند کهندل اعالم میگردد که همسر
شرعی و قانونی شما فرشته برمشــوری فرزند فتحعلی با ارائه دادنامه
شــماره  9409970704400692صادره از شعبه ســیزدهم دادگاه خانواده
شیراز به این دفترخانه مراجعه و تقاضای ثبت طالق خود را نموده است
لذا ظرف مدت یک هفته پس از آگهی به این دفترخانه به آدرس شیراز
آســتانه اول خیابان حســینی روبروی کفش ملی دفتر طالق  59مراجعه
نمایید در غیر این صورت نسبت به ثبت طالق غیابی اقدام خواهد شد.
 /18500م الف
سردفتر طالق  59شیراز
میرباقری
آگهی اخطاریه دفترخانه
مالک حیدری شــغل آزاد مجهولالمکان بدینوســیله به اطالع میرساند
که همســر شــما ســهیال مکیان با ارائه دادنامه رســمی به شــماره
 9309980704101456مورخ  94/3/30صادره از شــعبه  14دادگاه خانواده
شیراز جهت ثبت طالق به این دفترخانه مراجعه نموده است لذا به شما
اخطار میشود ظرف مهلت هفت روز پس از اخطار به این دفترخانه واقع
در شــیراز بلوار رحمت ابتدای بیست متری مسلم دفتر طالق  77شیراز
مراجعه نمایید.
 /18499م الف
سردفتر رسمی ثبت طالق  77شیراز
احمد گندمکار
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  940198شعبه  21بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب
ناحیه یک محســن پورزمانی نجات کرمانی فرزند محمدجواد به موجب
شکایت یاور سلحشور به اتهام صدور چک بالمحل 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 عصــر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار
میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
/18501م الف
بازپرس شعبه  21دادسرای عمومی و انقالب شیراز
نادر قلندری
آگهی احضار متهم از طریق دادسرا
نظر به اینکــه متهم روحاهلل معصومی فرزند نصــرتاهلل به اتهام حمل و
مالکیت مواد مخدر به میزان یکصد و هفتاد کیلو و پانصد گرم ()170/500
تریاک از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ اوراق احضاریه
به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت متهم میسور نگردیده بدینوسیله در
اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در شــعبه بازپرسی دادسرای عمومی
و انقالب شهرســتان داراب به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی
حاضر گردد و در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار این
آگهی اقدام قانونی معمول و به موجب مواد  217و  218قانون فوقاالشعار
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/18460م الف
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب داراب
جابر نظافت
آگهی احضار متهم از طریق دادسرا
نظر به اینکه متهم اســماعیل نارویی فرزند خدابخش به اتهام قتل عمدی
حســن رنجبر موضوع شکایت افسانه خورشــیدی از طرف این دادسرا
تحت تعقیب میباشد و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل
اقامت متهم میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  115قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده
ابالغ تا در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان داراب به
منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد و در صورت عدم
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی اقدام قانونی معمول و به
موجب مواد  217و  218قانون فوقاالشعار تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/18465م الف
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب داراب
جابر نظافت
آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدینوســیله به  -1عباس مقصودی فرزند درویش  -2کامران مقصودی
ابــاغ میگردد به موجــب دادنامه شــماره  9409977128500185در
پرونده کالســه  921147به اتهام ایراد ضــرب و جرح عمدی و توهین به
ترتیــب به  -1پرداخت یک میلیون ریال جــزای نقدی و  -2پرداخت یک
میلیون ریــال جزای نقدی و پرداخت یک و نیــم درصد از یک دهم دیه
کامل در حق شــاکی فضلاله ســامینژاد محکوم گردیدهاند به لحاظ
غیابی بودن رأی صادره میتوانند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی
تقاضای واخواهی نمایند.
/18461م الف
رئیس شعبه  102دادگاه کیفری دو شهر داراب
علیرضا کشاورز
آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدینوســیله به محمد شهبازی فرزند محمدحسین فع ً
ال مجهولالمکان که
به اتهام معاونت در حمل و نگهــداری  800/7کیلوگرم تریاک در پرونده
کالسه  900621شــعبه دادگاه انقالب اســامی داراب به پرداخت مبلغ
شــصت میلیون ریال و  50ضربه شالق و  5ســال حبس محکوم گردیده
است ابالغ میشود چنانچه نســبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف
بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع
در دادگستری شهرستان داراب تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از
انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/18459م الف
مدیر دفتر دادگاه انقالب اسالمی داراب
کرمانی
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آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)
به موجب پرونده اجرایی کالســه  139304011189000014ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  337/96مترمربع به شماره پالک 272/100
واقــع در بخش  9فارس کوار با حدود اربعه شــما ً
ال به طولهای
 11/43متر و  13/80متر دیوار به دیوار خانه  272/101شرق ًا به طول
 13/05متر درب و دیواری اســت به کوچه جنوب ًا در سه قسمت
که دوم شرقی اســت به طولهای  13/42متر و  1/60متر و 11/07
متر ک ً
ال به دیوار خانه پــاک  272/9غرب ًا به طولهای  7/97متر
و  7/95متر هر دو دیــوار به دیوار خانههای  87و  86از  272که
در صفحــه  532دفتر جلد  80به نام مظفر مهرابی دادنجانی ثبت
و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است طبق سند رهنی شماره
 8960مــورخ  85/8/8دفترخانه  126کوار در قبال  192000000ریال
در رهن بانک ملی شــعبه کوار قرار گرفته و طبق نظر کارشناس
رسمی به مبلغ  287266000ریال ارزیابی شده و کارشناس مربوط
اعالم نموده که پالک فوق اعیانی آن تخریب شده است و اکنون
به صورت ششــدانگ یک قطعه زمین به نشانی دو راهی جهرم
فیروزآباد روستای هورباف کوچه دوم بعد از رستوران توریست
دشت منزل هشتم ســمت راست میباشد پالک فوق از ساعت
 9الی  12روز دوشــنبه مورخ  94/9/2در اداره ثبت اسناد و امالک
واقــع در کوار میدان بســیج خیابان دولــت از طریق مزایده به
فروش میرســد .مزایده از مبلغ  287266000ریال شــروع و به
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته میشود الزم به ذکر است
پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و
یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها
باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به
عهده برنده مزایده اســت و نیز در صــورت وجود مازاد ،وجوه
پرداختــی بابت هزینههای فوق از محل مــازاد به برنده مزایده
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا ً وصول میگردد
ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
 /18497م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوار
اکبر شاهسونی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم علیرضا خورســندی فرزند حسین در پرونده
کالسه  20/940951ب از ســوی این دادسرا به اتهام کالهبرداری
موضوع شکایت مسعود کاووســی تحت تعقیب میباشد و ابالغ
احضاریه به واســطه نامعلوم بــودن محل اقامت وی میســور
نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی
دادگاههــای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب ســال 93
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه پس از درج در روزنامه
در شعبه  20بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور
پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد.
 /18498م الف
بازپرس شعبه  20دادسرای عمومی و انقالب شیراز
غالمرضا محمدی
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  94/20مورخ  94/7/27صادره از شعبه
ششم شــورای حل اختالف فســا که طبق دادنامه شماره 94/34
مورخ  94/1/31شــعبه  6شــورا قطعیت یافته است محمدعلی
ناصری مهماندوســت علیا فرزند پاشــا به پرداخت مبلغ چهار
میلیون و ششــصد هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت سی
هزار تومان هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از
تاریخ سررسید چک مورخ  93/11/15لغایت اجرای حکم و پرداخت
نیم عشر اجرایی در حق محکوم له حسن جعفری فرزند قدرتاله
محکوم گردیده است بدینوسیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی نســبت به اجرای مفاد اجراییه
اقدام نماید در غیر اینصورت در جهــت اجرای حکم مزبور وفق
مقررات اقدام خواهد شد.
/647م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه ششم فسا
بادهیان
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به فریدون فرهادی فرزنــد گلزمان که به موجب
دادنامه شــماره  9409977310200615در پرونده کالسه 921982
حکم به صدور طالق صادر گردیده اســت ابالغ میشــود حکم
صــادره  20روز از تاریخ انتشــار قابل واخواهــی و  20روز پس از
انقضای مهلــت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهــی و  20روز پس
از مهلت تجدیدنظرخواهی قابل فرجامخواهی میباشــد چنانچه
نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف  60روز از تاریخ انتشار
این آگهی درخواســت خود را به این مرجع واقع در شــعبه دوم
حقوقی دادگســتری فسا تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از
انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/648م الف
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری فسا
دهقانیان
آگهی احضار متهم از طریق دادسرا
نظر به اینکه متهم صادق بســتوه به اتهام حمــل و مالکیت مواد
مخدر به میزان  160کیلوگرم تریاک از طرف این دادســرا تحت
تعقیب میباشــد و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن
محل اقامت متهم میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری
مراتب به نامبرده ابالغ تا در شــعبه بازپرسی دادسرای عمومی
و انقالب شهرستان داراب به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام
انتســابی حاضر گردد و در صورت عدم حضور پس از یک ماه از
تاریخ انتشار این آگهی اقدام قانونی معمول و به موجب مواد 217
و  218قانون فوقاالشعار تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/18466م الف
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب داراب
جابر نظافت
آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدینوسیله به بهادر شادمانی فرزند نادر ابالغ میگردد به موجب
دادنامه شماره  9409977128500355در پرونده کالسه 931120
به اتهام خیانت در امانت (تصاحب یک دســتگاه کمپرسی امانی)
موضوع شــکایت کاووس مکفی به تحمل یک سال حبس تعزیری
محکوم گردیدهاید به لحاظ غیابی بــودن رأی صادره میتوانید
ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی تقاضای واخواهی نمایید.
/18463م الف
رئیس شعبه  102دادگاه کیفری دو شهر داراب
علیرضا کشاورز
آگهی حصر وراثت
صغری حیدری کوچی فرزند امامقلی دارای شناســنامه شماره 1
فسا به شــرح دادخواست به کالسه  94/714ح ش مرکزی از این
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شــادروان مرحوم محمد نیکنام فرزند عوض آقا به شناسنامه
شماره  2560240661فسا در تاریخ  94/6/3در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1صغری حیدری کوچی فرزند امامقلی دارای شناســنامه شماره
 1فسا مادر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /646م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی
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شماره 5606

آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدینوسیله به سید اصغر موسوی فرزند سید مصطفی ابالغ میگردد به
موجب دادنامه شماره  940997712850982در پرونده کالسه 940180
به اتهام کالهبرداری رایانهای به مبلغ بیست و یک میلیون ریال به تحمل
پنج ســال حبس تعزیری و اســترداد مبلغ فوق به شاکی بمانعلی چابک
محکوم گردیدهاید به لحاظ غیابی بــودن رأی صادره میتوانید ظرف
بیست روز از تاریخ انتشار آگهی تقاضای واخواهی نمایید.
/18464م الف
رئیس شعبه  102دادگاه کیفری دو شهر داراب
علیرضا کشاورز
آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه  931364ب  19شعبه  19بازپرسی دادسرای عمومی و
انقالب شیراز یحیی آقای فرزند سیفاله به موجب شکایت عبدالحسین
زرین به اتهام خیانت تحت تعقیب قــرار دارد با توجه به معلوم نبودن
محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به وی طبق
ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتــب یک نوبت در روزنامه
عصر مردم آگهی و متهم ظرف یک ماه احضار میشــود پس از انقضای
مدت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
/18456م الف
بازپرس شعبه  19دادسرای عمومی و انقالب شیراز
حسن قاید
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه اکبر زارع به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت محمد
رهروان از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به
واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در
اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در
امــور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شــعبه 6
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از
اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی
به موجب مواد  217و  218قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/18458م الف
دادیار شعبه  6دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
صلح جویان
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به ناصر ایرانمنش فرزند محمد کــه به موجب دادنامه
شــماره  9409977210300213در پرونده کالســه  930683محکوم به
پرداخت  100000000ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل و
خسارت تأخیر تأدیه گردیده است ابالغ میشود چنانچه نسبت به حکم
صادره اعتراض دارد ظرف  20روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست
خود را به این مرجع واقع در شــعبه سوم حقوقی دادگستری فسا تسلیم
نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی
اقدام خواهد شد.
/651م الف
مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری فسا
هادی روشندل
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به شــرکت بویر کوثر که بــه موجب دادنامه شــماره
 9409977310100315در پرونده کالسه  930556محکوم به پرداخت مبلغ
 170000000ریال وجه یک فقره چک به شــماره  397223مورخ 92/6/24
عهده بانک سپه به عنوان اصل خواسته و مبلغ  5300000ریال بابت هزینه
دادرســی و مبلغ  9300000ریال بابت حقالوکالــه وکیل در حق ابوالفضل
رضوی فرزند محمدامین گردیده اســت ابالغ میشود حکم صادره 20
روز از تاریخ انتشار قابل واخواهی و  20روز پس از انقضای مهلت واخواهی
قابل تجدیدنظرخواهی میباشد چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض
دارد ظرف چهل روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این
مرجع واقع در شــعبه اول حقوقی دادگستری فسا تسلیم نماید در غیر
اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد
شد.
/650م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری فسا
کامران ابراهیمی
آگهی احضار متهم از طریق دادسرا
نظر به اینکه متهم عبداهلل اربابی فرزند شوکت به اتهام حمل و مالکیت
مواد مخدر به میــزان  96کیلوگرم هروئیــن و  24کیلوگرم تریاک از
طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشــد و ابــاغ اوراق احضاریه به
واسطه نامعلوم بودن محل اقامت متهم میســور نگردیده بدینوسیله
در اجرای ماده  115قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در شــعبه بازپرسی دادسرای
عمومی و انقالب شهرســتان داراب به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام
انتســابی حاضر گردد و در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ
انتشار این آگهی اقدام قانونی معمول و به موجب مواد  217و  218قانون
فوقاالشعار تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/18467م الف
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب داراب
جابر نظافت
آگهی فروش مال منقول (نوبت دوم)
به موجب پرونده اجرایی  940194الــف ج ح محکوم علیه راضیه زارعی
فرزند علی محکوم به پرداخت پنجاه و هشــت میلیون و ششــصد و
هشــتاد و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت
تاخیر تادیه محکوم به و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه
کارشناســی و مبلغ پانصد هزار ریال هزینه نشر آگهی در حق محکوم له
حســین نجفی و مبلغ دو میلیون و هفتصد و هجــده هزار ریال از بابت
هزینه نیم عشر در حق دولت گردیده است لذا محکوم له حسین نجفی
تقاضای مزایده یکصد و پنجاه کیســه چهل کیلوگرمی کود آهن قهوهای
پــودری  60درصد با آنالیز  feso4h2oمحصول شــرکت دلفارد کویر
متعلق به محکوم علیه را نموده اســت علیهذا با توجه به ارزیابی توسط
کارشناس رسمی دادگســتری هر کیسه چهل کیلوگرمی مبلغ سیصد و
هفتاد و دو هزار ریال (جمع ًا به مبلغ پنجاه و پنج میلیون و هشتصد هزار
ریال) قیمتگذاری شده اســت لذا در اجرای مقررات مواد  114و 117
و  118و  119و  138و  139قانــون اجرای احــکام حقوقی اموال مذکور در
روز سهشنبه مورخ  94/9/3از ساعت  9الی  10صبح در محل دادگستری
شهرستان ارســنجان پس از چاپ این آگهی برای نوبت اول در روزنامه
رســمی جمهوری اســامی (عصر مردم) از طریــق مزایده به فروش
میرســد که متقاضیان میتوانند ظرف مهلت پنــج روز قبل از وقت
مزایــده اموال فوق را در علیآباد ملک منزل مهدی قاســمی مالحظه
نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شــده شــروع و مال مذکور متعلق به
شخصی است که باالترین قیمت را پیشنهاد داده است بهای پیشنهادی
میبایست ظرف مدت ده روز پرداخت گردد که در این صورت طبق
ماده  129قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده میبایست ده درصد
بهاء را فیالمجلس بعنوان ســپرده به صندوق دادگستری تودیع نماید
در صورت عدم پرداخت به موقع مابقی بها پس از کسر هزینه مزایده
به نفع دولت ضبط خواهد شــد .ضمن ًا محکوم له نیــز میتواند مانند
سایرین در مزایده شرکت نماید.
 /2523م الف
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ارسنجان
حسینپور
آگهی قرار رسیدگی غیابی
قرار رســیدگی غیابی به اتهام مسعود درویشپور دایر بر مشارکت در
آدمربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شــکایت علیرضا پناهی
صادر شده و وقت رسیدگی در تاریخ  94/9/14ساعت  10صبح میباشد
در صورت عدم حضور غیاب ًا رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.
 /16918م الف
دادرس شعبه  4دادگاه کیفری یک استان فارس مستقر در شهرستان
داراب
سید محسن موسوی
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آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدینوســیله به حســن فتحیپور ابالغ میگردد به موجب دادنامه شماره
 9409977128500500در پرونده کالسه  931245به اتهام ایراد جرح عمدی
با چاقو از جنبه عمومی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیدهاید
به لحاظ غیابی بودن رأی صادره میتوانید ظرف بیست روز از تاریخ انتشار
آگهی تقاضای واخواهی نمایید.
/18462م الف
رئیس شعبه  102دادگاه کیفری دو شهر داراب
علیرضا کشاورز
آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)
به موجب پرونده اجرایی کالســه  139304011189000023ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  832/06مترمربع به شــماره پــاک  236/238مکرر
باقیمانده که در جریان استانداردســازی به پــاک  318/981تغییر یافته
اســت واقع در بخش  9فارس کوار در صفحه  415دفتر جلد  95ذیل ثبت
 13629با حدود اربعه شما ً
ال به طول  27/64متر پی اشتراکی است به زمین
 236/395شــرق ًا اول به طول  27/59متر دیوار به دیوار پالک 236/237
دوم به طول  2/57متر دیوار به دیوار پالک  236/236جنوب ًا به طول 27/76
متر دیوار به دیوار پالک  236/235غرب ًا در سه قسمت به صورت شکسته
به طولهای  22/86متر و  4/88متر و  1/36متر ک ً
ال درب و دیواریست به
کوچه شمارههای فرعی از  236به نام عبدی کوهگرد ثبت و سند مالکیت
صادر و تسلیم شده است طبق سند رهنی شماره  19754مورخ 88/11/19
دفترخانه  126کوار در قبال  161700000ریال در رهن بانک ملی شــعبه کوار
قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رســمی به مبلغ  649400000ریال ارزیابی
شــده و پالک فوق دارای  200مترمربع اعیان همکــف در دو طبقه که هر
طبقه دارای دو اتاق خواب و ســالن پذیرایی و حمام و سرویس آشپزخانه
میباشد داخل ساختمان و نمای بیرونی آن پالستر سیمان میباشد و دارای
انشعابات آب و برق و گاز واقع در کوار فتحآباد کوچه مدرسه کوچه شهید
کرمعلی ســرور که برابر گزارش مأمور اجرا در تصرف مالک میباشــد
پالک فوق از ســاعت  9الی  12روز دوشــنبه مورخ  94/9/2در اداره ثبت
اسناد و امالک واقع در کوار میدان بسیج خیابان دولت از طریق مزایده به
فروش میرسد .مزایده از مبلغ  649400000ریال شروع و به باالترین قیمت
پیشنهادی نقدا ً فروخته میشــود الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای
مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده
یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد،
وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا ً وصول میگردد ضمن ًا چنانچه روز
مزایده تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
 /18509م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوار
اکبر شاهسونی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه محراب عباســی فرزند قربان بــه اتهام خیانت در امانت در
پرونده کالســه  940785شــعبه  33دادیاری از طرف این دادسرا تحت
تعقیب هست و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان
میســور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس
از درج آگهی در شــعبه  33دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به
منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء یک
ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب ماده  174فوق تصمیم قانونی اتخاذ
میگردد.
/18457م الف
دادیار شعبه  33دادسرای عمومی و انقالب شیراز
روزیطلب
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به رضا فریدونی فرزند ابوطالب که به موجب دادنامه شماره
 9409977310200814در پرونده کالســه  940094حکــم به صدور حضانت
صادر گردیده است ابالغ میشود حکم صادره  20روز از تاریخ انتشار قابل
واخواهی و  20روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی و
 20روز پس از مهلت تجدیدنظرخواهی قابل فرجامخواهی میباشد چنانچه
نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف  60روز از تاریخ انتشار این آگهی
درخواست خود را به این مرجع واقع در شعبه دوم حقوقی دادگستری فسا
تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات
قانونی اقدام خواهد شد.
/649م الف
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری فسا
دهقانیان
آگهی احضار متهم از طریق دادسرا
نظر به اینکه متهم هوشنگ بنیاسدی به اتهام مالکیت مواد مخدر به میزان
 55/600کیلوگرم تریاک از طرف این دادســرا تحت تعقیب است و ابالغ
اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت متهم میسور نگردیده
بدینوســیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در شــعبه بازپرســی
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان داراب به منظور پاسخگویی و دفاع از
اتهام انتسابی حاضر گردد و در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ
انتشــار این آگهی اقدام قانونی معمول و به موجب مواد  217و  218قانون
فوقاالشعار تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/18468م الف
بازپرس دادسرای عمومی و انقالب داراب
جابر نظافت
آگهی اخطاریه دفترخانه رسمی ثبت ازدواج و طالق جهت اجرای حکم دادگاه
در اجرای دادنامه  578کالســه  94/193صادره از شعبه  6دادگاه خانواده
شــیراز به عزیز هادیزاده فرزند صدراله ابالغ میشود که ظرف مدت
 7روز از انتشــار این آگهی جهت ثبت و اجرای صیغه طالق و مطلقه نمودن
خدیجه جوانمردی فرزند مصطفی به نشانی شیراز خیابان مالصدرا خیابان
شــهید جمالی ســاختمان پارس طبقه دوم واحد  15دفتر طالق  47شیراز
مراجعه فرمایید .در صورت عدم مراجعه نسبت به ثبت طالق غیابی اقدام
خواهد شد.
/16914م الف
سردفتر طالق  47شیراز
دکتر حمزه اسفندیاری بیات
آگهی حصر وراثت
سیاوش روشــن فرزند محمدعلی دارای شناسنامه شماره  8776فسا به
شرح دادخواست به کالسه  94/726ح ش مرکزی از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهره تهمتن
به شناسنامه شماره  8855فسا در روز شنبه مورخ  94/7/11درگذشته و
وراث وی در هنگام درگذشت عبارتند از:
 -1سیاوش روشن فرزند محمدعلی شناسنامه شماره  8776فسا نسبت
با متوفیه :زوج
 -2عاطفه روشــن فرزند سیاوش شناسنامه شــماره  789فسا نسبت با
متوفیه :فرزند
 -3آمنه روشــن فرزند سیاوش شناسنامه شــماره  1819فسا نسبت با
متوفیه :فرزند
 -4احمدرضا روشــن فرزند سیاوش شناسنامه شماره  1320فسا نسبت با
متوفیه :فرزند
 -5احد روشن فرزند سیاوش شناسنامه شماره  4119فسا نسبت با متوفیه:
فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفیه نزد او باشد از
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.
 /653م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی

