جوان
دوشنبه  11آبان 1394

* شاهی که میخواست شاه نباشد
در اخبار شاهان پیشینه هست
که چون تکله بر تخت شاهی نشست
یکی از اتابکان فارس به نام «تکله» هنگامی
که بر سریر قدرت و تخت فرمانروایی نشست،
دست همهی ستمکاران را از سر مردم کوتاه کرد
و در روزگار پادشاهیاش کسی نتوانست به صرف
داشتن ثروت و دارایی به دیگران ستم کند و آنها
را برنجاند .حکومت او بر پایه عدل و داد و خرد
بود و تالش میکرد حقی از کسی ضایع نشود.
مدتی بدین روش حکومت کرد تا روزی احساس
کرد که باید دست از حکومت و دنیاداری بشوید و
کار دنیا را به دنیاداران واگذارد و گوشهای برگزیند
و به ستایش و نیایش خدا روی آورد و چند روز
باقیمانده از عمر را اینگونه سپری نماید .این
اندیشه و خیال را با مردی که خردمند و روشنبین
و خوشفکر و خداترس بود در میان گذاشت و
افزود« :ما که از این جهان جز مقدار کمی با خود
نمیبریم ،پس بهتر است با دست پر به سوی خدا
بشتابیم».
مرد روشنبین تا این سخنان را از تکله شنید
سخت برآشفت و گفت:
«عبادت به جز خدمتگزاری به مردم نیست و در
سجاده ،تسبیح و نماز شب خالصه نمیشود .تو
استوار بر تخت پادشاهی بنشین اما روش سلوک
درویشان را پیشهی خود کن و به جای آنکه
بگویی ،من چنین و چنان میکنم ،لب فرو بند و با
کردار و رفتار خود ،حرف خودت را بزن و آنچه از
دستت برای آسایش و رفاه مردم برمیآید ،انجام
بده که این از هر گوشهنشینی و پیشینهپوشی و
نیایشی ،بهتر و برتر باشد».
* فرجام

گزیری به چاهی در افتاده بود
که از هول شیر نر ماده بود
«آهای مردم به خاطر خدا ،مرا از این چاه بیرون
آورید ...آهای مردم»...
صدای مرد از ته چاهی ژرف به سختی به گوش
میرسید .شاید شنونده اول و آخر آن خودش بود.
«آهای مردم کمک!!»
نالهاش با هق و هق گریه همراه بود .ژرفای چاه
به اندازهای زیاد بود که وقتی باالی آن میایستاد
جز تاریکی و سیاهی چیزی نمیدید .آن سوتر از
چاه ،کشاورزان به درو سرگرم بودند و گاه آواز
میخواندند و گاهی در خاموشی ،خوشههای گندم
را دسته میکردند .آیا صدای مردم سرنگون شده
در چاه را نمیشنیدند؟!
نالهای که بعضی اوقات قوی میشد و برخی
مواقع ضعیف؛ ولی پیوسته و بدون وقفه بود .آن
روز گندمها درو شد و بر پشت خرها نهاده شد و
به آبادی برده شد .شب تا صبح نالهی مرد یکسره
بلند بود ولی مردم در خواب خوش غوطهور بودند.
فردای آن روز ،باز هر کسی به سر کار خود رفت.
بقال به بقالی ،کشاورز به کشت و درو و چوپان
به رمهداری ،اما این صدای التماسآمیز ،این
گریهی ناامیدانه ،همچنان به گوش میرسید تا
اینکه جوان کشاورزی دست از کار کشید ،چیزی
به ظهر نمانده بود و آفتاب بر فرق سر او میتابید.
جوان نزدیک چاه رفت .خم شد و داد کشید« :چه
خبر است که داد و فریاد راه انداختهای؟!»
«مرا از این چاه بیرون بکش ،هر چه بخواهی به
تو میدهم ،تو را به خدا»...
جوان کشاورز لحظهای در اندیشه فرو رفت.
مردی را به یاد آورد که لباس فاخر میپوشید.
تنهای بزرگ داشت و شمشیر بر کمر میبست

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)
به موجب پرونده اجرایی کالســه  8904011189000020ششدانگ پالک
 239/328به مســاحت  616مترمربع واقــع در بخش  9فارس کوار
به نشــانی کوار خیابان بهار با حدود اربعه شــما ً
ال به طول  14متر پی
اختصاصی اســت به خیابان  12متری احداثی شرق ًا اول به طول 12/5
متر به پی اشــتراکی به قطعه  329فرعــی دوم به طول  12/5متر به
پی اشتراکی به قطعه  330فرعی سوم به طول  12/5متر پی اشتراکی
بــه قطعه  331فرعی چهارم به طول  6/5متر پی اشــتراکی به قطعه
 332فرعــی جنوب ًا به طول  14متر پی اشــتراکی به قطعه  236فرعی
غرب ًا به طول  44متر پی اشــتراکی به قطعه  327فرعی شــمارههای
فرعی از  239اصلی میباشــد که در صفحــه  446دفتر جلد  22ذیل
ثبت  94به نام عبدالرحیم رضائی فرودی ثبت و ســند مالکیت صادر
و تسلیم شده است طبق سند رهنی شــماره  171مورخ 87/12/24
دفترخانه  284شیراز در قبال  1500000000ریال در رهن مدیریت شعب
بانک تجارت فارس قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رسمی بدون
در نظر گرفتن ارزش سرقفلی به مبلغ  2072000000ریال ارزیابی شده
و پــاک فوق دارای  400مترمربع اعیانــی در دو طبقه با زیربنای 144
مترمربــع به صورت مغازه و راه پلــه و  144مترمربع بالکن در طبقه
همکف و  202مترمربع زیربنای مسکونی در طبقه اول با اسکلت فلزی
و ســقف تاق ضربی احداث شده دارای انشــعابات آب و برق و گاز
پالک فوق از ســاعت  9الی  12روز چهارشنبه مورخ  94/9/4در اداره
ثبت اسناد و امالک واقع در کوار میدان بسیج خیابان دولت از طریق
مزایده به فروش میرســد .مزایده از مبلغ  2072000000ریال شروع و
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته میشود الزم به ذکر است
پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشــعاب و یا
حق اشــتراک 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 نشده باشد به عهده برنده
مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد ،وجــوه 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 مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلی در همان
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
 /19256م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوار
اکبر شاهسونی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311015001675مــورخ  94/7/21هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی ابراهیم نعمتی فرزند اماناهلل به شــماره
شناسنامه  62صادره از ارسنجان در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه
به مســاحت  365/25مترمربع پالک  5498فرعی از  10اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  561فرعی از  10اصلــی واقع در قطعه یک
بخش  5فارس شهرستان ارسنجان سند رسمی شماره  32891مورخ
 83/12/5دفتر  28ارســنجان در ازاء حصه مشاعی انتقالی از طرف
وراث ایاز بهرامیان مالک رسمی 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم 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.
توضیحات :برابر گزارش کارشناسان منتخب هیأت به وارده شماره
 552مورخ  94/6/21قســمتی از ملک مورد درخواســت در پالک
 10/559واقع گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/11 :
 /2478م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
آگهی
بدینوســیله اعالم میشــود مجتبی محمدحســینی دادخواستی به
خواســته مطالبه به طرفیت علی شــیرزادی فرزند اردشیر تسلیم
دادگاه عمومی نموده که به این شــعبه ارجاع و به کالســه 920522
ثبت و وقت رســیدگی مورخ  94/9/28ساعت  9صبح تعیین شده و
به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور
دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک
نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک
مــاه به دفتر این دادگاه واقع در بلوار بســیج مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نموده
و در وقت یاد شــده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت
وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/19181م الف
شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان ممسنی
شهرام گودرزی سخا

 19محرم 1437

Nov 2، 2015

سال بیستم

شماره 5609

و هنوز ...
طراوت میتراود از بوستان

جهانبخش اوجی شیرازی

و همواره گره بر ابرو داشت .وقتی در آبادی راه
میرفت مردم از ترس از پیش روی او میگریختند.
همیشه دست بر سبیل سیاهش میکشید .زندانبان
بود .تازیانه به دست در میان زندانیان گشت میزد.

نعره میکشید و تازیانه را به سر و صورت و پشت
و سینه زندانیها آشنا میکرد .مادران آبادی اگر
میخواستند کودک شیطان بازیگوشی را بترسانند
تا دیگر شیطنت نکند نام او را بر زبان میآوردند ،و

آن گاه کودک چون موشی به گوشهای میخزید و
تا مدتها دست از شیطنت میکشید.
«آهای با تو هستم .تو که باالی چاه ایستادهای!
به من کمک کن که ثروتمند خواهی شد!»
جوان کشاورز به خود آمد .دست دور دهان
گذاشت و فریاد زد:
«روزی که مردم از تو میخواستند به ایشان
رحم کنی و کمکشان کنی ،تو چه کردی که حاال
انتظار داری به دادت برسند و به تو ترحم کنند و
از این چاه نجاتت بدهند؟»
پس از درنگی کوتاه ادامه داد:
«نالهی مادران زندانی ،گریه خواهران داغدار و
التماس زندانیان بیپناه را نادیده گرفتنی و هر چه
از دستت برآمد کوتاهی نکردی .تو در دلها بذر
کین و نفرت کاشتی و حاال دارای محصول آن را
درو میکنی».
سپس به دور و بر نگاهی انداخت .سنگ بزرگی
را دید .به سوی آن رفت و به سختی بلند کرد و
نفسزنان بر سر چاه آورد و در چاه انداخت و نالهی
زندانبان را برای همیشه برید.
* مناظره به شیوه حجاج
حکایت کند از یکی نیک مرد
که اکرام حجاج یوسف نکرد
مردی نیکاندیش و خردمند دارای زبان و
بیانی نیرومند و استوار که از دانش بهرههای
فراوان داشت پیش حجاج بن یوسف ثقفی آمد
و بیاعتنا به شکوه و شوکت او و با دلیری شروع
به مناظره با حجاج کرد .حجاج که یکی از بهترین
زبانآوران زمانهی خود بود .هم آورد این مرد
خردمند و فرزانه و فروتن نشد .هر دلیلی میآورد
با استداللی بهتر و محکمتر از سوی مرد روبرو
میشد ،دانش مرد بیباک بسیار و برهان او برنده
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بود .حجاج هنگامی که دریافت دیگر نمیتواند با او
دست و پنجه نرم کند و حریفش چنان از علم
آکنده و سرشار است که صد نفر چون حجاج
هم نتوانند به پای دانشش برسند و از طرفی
دیگر حاضران که در این مناظره شرکت کرده
و از استداللهای علمی مرد خردمند بهره برده
و او را چیره میدیدند و لبخند تمسخرآمیزشان،
آبروی حجاج را به مخاطره میانداخت ،او را بر آن
داشت که با اشاره ابرو به جالد ،فرمان کشتن مرد
خردمند را صادر نماید .فرزانهی دانشمند که دید
جانش در خطر است نخست لبخندی زد و سپس
گریست .حجاج درشگفت شد و پنداشت مرد از
ترس مرگ دیوانه شده است .پرسید:
«چرا نخست خندیدی و پس از آن گریستی؟»
«گریستنم از روی آن است که چهار فرزند
دارم و پس از من یتیم خواهند شد و نمیدانم چه
بر سرشان خواهد آمد ،خندهام نیز از آن روی است
که ستمکار از دنیا نرفتم بلکه ستمدیده میمیرم.
تو میدانی که ستمدیده مردن به از ستمکار از دنیا
رفتن است».
* شکرگزاری از نوعی دیگر!
شبی دود خلق آتشی بر فروخت
شنیدم که بغداد نیمی بسوخت
یک شب بغداد در آتش میسوخت .گویی آه
دل مردم ستمدیده کار خودش را کرده و شهر
را به کام شعلههای سوزان آتش فرو برده بود .در
آن گیر و دار ،که نیمی از شهر سوخته و ویرانهها
بر جای مانده و صدای شیون و آه و ناله همه جا را
پر کرده بود .یک نفر دستها را رو به آسمان باال
برده و با صدایی رسا دعا میخواند:
«خداوندا تو را سپاس میگویم که در این غوغا
گزندی به دکان من نرسید».

ثبتی و دادگستری
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
به موجب پرونده اجرایی به شــماره  940013جمشید باقری به وکالت از
طاهره ساالری تقاضای انجام مزایده جهت فروش اموال توقیفی محکوم
علیه حســین بهمنی فرزند ضابط که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل
میباشد معادل شصت و هفت میلیون و هفتصد هزار تومان بابت مهریه
از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار محلی
استان فارس را نموده به همین سبب در روز پنجشنبه مورخ 94/8/28
از ساعت  10الی  11صبح در محل اجرای احکام دادگاه خفر مزایده برگزار
خواهد شــد متقاضیان میتوانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده
اموال به مزایده گذاشته شــده را مالحظه نمایند قیمتی که مزایده از
آن شروع میشود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ
پنجاه و چهار میلیون و پانصد هزار تومان بوده و برنده مزایده کســی
اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بهاء را فیالمجلس به
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه اموال را ظرف مدت ده روز
از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صــورت عدم پرداخت مابقی بهای
اموال ،سپرده تودیعی پس از کسر هزینههای اجرایی به نفع دولت ضبط
خواهد شــد این آگهی نوبت دوم میباشد ضمن ًا نوع و مشخصات اموال
مورد مزایده به شرح ذیل میباشد:
ملک مورد نظر شــامل یک قطعه زمین زراعتی آبی واقع در لرد خزان
گوکان بخش خفر با ســند مالکیت ده هزار مترمربع ســهم مشــاع از
 806115سهم سهام سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  160/123که ذیل
شــماره  20093دفتر  12صفحه  496به نام جمیله بهمنی صادر و تسلیم
شده و سپس طبق سند رســمی  1951مورخ  89/2/4دفتر  290خفر به
حســین بهمنی فرزند ضابط منتقل شده است ســهام مذکور مشاعی
بوده و تاکنون افراز نشــده اســت و میزان تصرفات متقاضی مطابق
ســند مالکیت صادره برابر یک هکتار بوده کــه تصرفات نامبرده در
محل حســب نظریه کارشناس مازاد بر سهام خریداری شده میباشد.
ضمن ًا زمین مذکــور دارای تعداد  15اصله درخت نخل مثمر بوده که با
یک عدد موتور پمپ دیزلی سه اینچ و با مجوز بهرهبرداری از رودخانه
قرهآقاج و طبق عرف محل و قانون نحوه ملی شــدن آبها مشــروب
میگردد که با جمیع جهات حسب نظریه کارشناس محترم ثبتی معادل
مبلغ پنجاه و چهار میلیون و پانصد هزار تومان ارزیابی گردیده است.
 /19184م الف
مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی خفر
فرشید فروزان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001678مورخ  94/7/21هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی ابراهیم نعمتی فرزند اماناهلل به شــماره شناسنامه
 62صادره از ارسنجان در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت
 62/60مترمربع پالک  1859اصلی واقــع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارســنجان صورتجلسه واگذاری شماره  2102مورخ 72/6/21
شهرداری ارسنجان مالک رســمی (که قب ً
ال کوچه متروکه بوده است)
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 اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
توضیحات :برابر گزارش کارشناســان منتخب هیأت به وارده شماره
 552مورخ  94/6/21قسمتی از ملک مورد درخواست در پالک 10/559
واقع گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/11 :
 /2480م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
محمد نجفی آل سعدی با تسلیم سه برگ استشهادیه که در دفتر اسناد
رسمی شماره  124شــیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد
یک جلد سند مالکیت مربوط به پالک  8/22280واقع در بخش  3شیراز
که ذیــل ثبت  116476صفحه  368دفتر  672بــه نام محمد نجفی آل
سعدی ثبت و سند مالکیت شــماره  383650الف  85صادر شده و به
علت اثاثکشی مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند
المثنی نموده مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی
میشــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا
مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار
آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند
مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرسید و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت سند
مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/19270م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001830مــورخ  94/8/3هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی غالمحسین حسنشــاهی فرزند حاتم به شــماره شناسنامه 16
صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  66/05مترمربع
پالک  5521فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1188فرعی از
 10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان سند رسمی
مشاعی شماره  14604مورخ  61/12/2دفتر  28ارسنجان در ازاء قسمتی از
سهام مشــاعی انتقالی از طرف طوطی رحیمی مالک رسمی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نســبت 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 اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /2531م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی شــوراهای حل اختالف داراب در نظر دارد به
موجب پرونده اجرایی کالســه  7/156/94صادره از شــورای حل اختالف
شــعبه دوم مقدار  1/4هکتار زمین زراعی و یک واحد گاوداری سنتی واقع
در روســتای مربوئیه متعلق به عبدالرضا نصراللهی را با قیمت پایه اراضی
 140000000ریال و گاوداری  220000000ریال به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی
تا هر کس مایل به شرکت در مزایده باشد در تاریخ  94/9/4رأس 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 اشــخاصی 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 بایست پرداخت گردد در صورتی که برنده
مزایده از پرداخت قیمت یا برداشتن مورد مزایده خودداری نماید مبلغ
مذکور (ده درصد) پس از کســر هزینههــای اجرایی به نفع دولت ضبط
خواهد شد.
 /441م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی داراب
مهدی پیرسالمی
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  139460311001019014مورخ  94/7/14هیأت سوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی غالمعلی حیدری فرزند علیداد به شــماره شناسنامه
 696صادره از کازرون در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 135/84
مترمربع پالک  18764فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 1651اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالکین رسمی امیرحسین
و طمراس علیآبادی محرز گردیده اســت .لذا بــه منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصلــه  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور ســند 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 ،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 اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/26 :
/19253م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی مزایده مال غیر منقول
به موجب پرونده اجرایی کالســه  9400001له بانک ملی خرامه و علیه
محمدعلی مانده علیزاده کوشکبانیانی و غالمعلی مرادی ششدانگ
پالک یکهزار و چهارصد و پنجاه و ســه فرعی از دویســت و چهارده
( )214/1453واقع در بخش  5فارس خرامه به مساحت  300مترمربع
مورد ثبت جدا شــده از پالک  214/975که حدود و مشخصات آن
بدین شــرح است :شما ً
ال به طول  25متر به پالک  1448فرعی شرق ًا
به طول  25متر به پــاک  1454فرعی جنوب ًا به طول  12متر به کوچه
ده متری غربا به طول  25متر به پالک  1452فرعی برابر سند قطعی
 171315مورخ  79/7/5دفتر  29شــیراز تمامی ششــدانگ پالک
فوق به غالمعلی مرادی انتقال یافته و طبق ســند رسمی  458مورخ
 85/11/14دفتر  162خرامه ششدانگ خانه مزبور تحت پالک یکهزار
و چهارصد و پنجاه و سه فرعی از دویست و چهارده اصلی به مساحت
 300مترمربع واقع در بخش  5فارس با جمیع توابع و لواحق و متعلقات
و منضمات شرعیه و عرفیه در رهن بانک ملی قرار گرفته و حق نقل
و انتقال نســبت به عین یا منافع مورد رهن از مدیونین سلب شده
بوده رقبه مزبور توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی
قرار گرفته آدرس ملک خرامه فاز  1زمین شــهری خیابان شــاهد
کوچه روبروی مدرســه شــهید ربانی کوچه  17الله سمت راست
بعد از فضای ســبز و دارای پروانه ساختمانی به شماره  2822مورخ
 1368/10/21و گواهی پایان ســاختمان  6019مورخ  1385/11/1صادره
از شهرداری خرامه اعالم شده اســت همچنین کارشناس مساحت
عرصه را سیصد مترمربع که در آن  205مترمربع اعیانی احداث شده
در زیرزمین و طبقه همکف اسکلت آجری و سقف تیرچه بلوک ،فاقد
نمــا و نمای داخلی گچ و کف موزاییک و قدمت بنا به طور تقریب 15
سال و مجهز به انشــعاب آب و برق و (کنتور تک فاز  25آمپر) و گاز
و تلفن و متعلقات مربوطه اســت .فلذا با این اوصاف ارزش آن نود
و پنج میلیون تومان برآورد شــده است پالک فوق از ساعت  9الی
 12روز دوشــنبه مورخ  94/9/2در اداره ثبت اسناد و امالک خرامه
از طریق مزایده و به صورت مفروز به فروش میرســد .مزایده از
مبلغ نود و پنج میلیون تومان شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی
نقدا ً فروخته میشود 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 باشــد و نیز بدهیهای مالیاتی
و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی
آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز
در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل
مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده
نقدا ً وصول میگردد ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد
مزایده روز اداری بعــد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر
برگزار خواهد شد.
 /19373م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311015001672مــورخ  94/7/21هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی ابراهیم نعمتی فرزند اماناله به شــماره
شناسنامه  62صادره از ارسنجان در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه
به مســاحت  16/70مترمربع پالک  5499فرعی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  559فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرستان ارسنجان خریداری ســید محمدتقی حسینی از
مالک رسمی (ابتیاعی سند شماره  15586مورخ  36/10/25دفتر 79
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 ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار 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 ،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.
توضیحات :برابر گزارش کارشناسان منتخب هیأت به وارده شماره
 552مورخ  94/6/21قســمتی از ملک مورد درخواســت در پالک
 10/559واقع گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/11 :
 /2476م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

آگهی اخطاریه دفترخانه رسمی ثبت ازدواج و طالق جهت اجرای حکم دادگاه
در اجرای دادنامه شــماره  9409970703900691مورخ  94/5/17صادره از شعبه  7دادگاه خانواده شیراز به امید کازرونی دلخانی فرزند احمد ابالغ
میشــود که ظرف مهلت هشت روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت ثبت و اجرای صیغه طالق و مطلقه نمودن زهرا کاویانی به نشانی این دفترخانه
واقع در شــیراز مالصدرا خیابان شهید جمالی ساختمان یاشل طبقه ســوم واحد  5مراجعه نمایید در صورت عدم حضور نسبت به ثبت طالق غیابی
اقدام خواهد شد.
/19185م الف
سردفتر رسمی ثبت طالق شماره  5شیراز
علیمحمد مرادی مقدم

