ثبتی و دادگستری
پنجشنبه  14آبان 1394
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به تجویز ماده  344قانون آیین دادرســی کیفری مصوب
 1392به بســماله افغانی فع ً
ال مجهولالمکان به اتهــام فروش مال غیر
موضوع شکایت قاســم نوروزی فرزند مراد در پرونده کالسه 940457
شــعبه  102دادگاه کیفری دو شــهر داراب تحت پیگیرد بوده و وقت
رســیدگی پرونده برای مورخ  1394/9/22ساعت  12تعیین شده ابالغ
میگردد در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شود .در صورت عدم
حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/19742م الف
رئیس شعبه  102دادگاه کیفری دو شهر داراب
علیرضا کشاورز
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به مهرزاد نامدار فرزند عبدالرسول که به موجب دادنامه
شــماره  9409977310300340در پرونده کالســه  930899محکوم به
پرداخت مبلغ  473000000ریال به انضمام  1526000تومان هزینه دادرسی و
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید هر یک از چکها در حق خواهان
محکوم گردیده اســت ابالغ میشود چنانچه نســبت به حکم صادره
اعتراض دارد ظرف بیســت روز از تاریخ انتشــار 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.
/19213م الف
مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری فسا
هادی روشندل
آگهی ابالغ نظریه کارشناس رسمی دادگستری
بدینوسیله به حبیب انگامه فرزند ســیفاله به شماره شناسنامه 439
صادره از المرد بدهکار پرونده اجرایی کالســه  46-1شــیراز و شماره
مکانیــزه  9300022واحد اجرای ثبت اســناد خرامه ابــاغ میگردد که
به موجب گزارش شــماره  169مورخ  94/6/26کارشــناس رســمی
دادگســتری کاوس کوکبی ،پالک ثبتــی  1349از  213واقع در بخش 5
خرامه به مبلغ یک میلیارد تومان ارزیابی گردیده .با عنایت به اینکه ابالغ
اجراییه به علت عدم شناسایی آدرس شما سابق ًا از طریق آگهی صورت
گرفته و تاریخ انتشار آگهی تاریخ ابالغ محسوب میگردد لذا چنانچه به
مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض میباشید ،اعتراض کتبی خود را ظرف
مدت پنج روز از تاریخ انتشار این آگهی به ضمیمه فیش بانکی دستمزد
کارشــناس تجدیدنظر به مبلغ پانزده میلیون ریال که میبایســت به
حساب شماره  10007کد  57965نزد بانک تجارت قابل پرداخت در تمام
شعب مربوط به کانون کارشناسان رسمی دادگستری به دفتر این اجرا
تســلیم نمایید .ضمن ًا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی
دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
/19791م الف
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرامه
شاپور زارع شیبانی
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  139460311001019045مورخ  94/7/14هیأت ســوم
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اســداله صفائی فرزند حیدر به
شــماره شناســنامه  5018صادره از فیروزآباد در ششدانگ یک باب
انبار به مســاحت  288مترمربع پالک  903فرعی از  2145اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالکین رســمی اکبر و حسن و غالمحسین و منوچهر و ایرج
و اشــرفالملوک و اقدسالملوک همگی پایدار محرز گردیده است.
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 این اداره 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 انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/30 :
/19692م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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  139460311001020503مورخ  94/7/26هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی احمد احمدی فرزند علیاکبر به شــماره
شناســنامه  2241صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 175/25مترمربع پالک  7245فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی شده
از پــاک  17فرعی از  2083اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی فضلاهلل دهقان 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 اول94/8/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/30 :
/19695م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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
برابــر رأی شــماره  139460311001019105مــورخ  94/7/15هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی محمد تابعبردبار فرزند غالمعلی به شــماره
شناســنامه  524صادره از بیضا در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 100/05مترمربع پالک  11319فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  452فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رســمی عبدالنبی ثاقبرای محرز گردیده اســت .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 اول94/8/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/30 :
/19226م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به تجویز ماده  344قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
 1392به محسن دهبزرگی فرزند اسداله فع ً
ال مجهولالمکان به اتهام
ترک نفقه موضوع شکایت راحله دهقان فرزند غالمرضا در پرونده
کالسه  940395شعبه  102دادگاه کیفری دو شهر داراب تحت پیگیرد
بوده و وقت رسیدگی پرونده برای مورخ  1394/9/15ساعت  11تعیین
شده ابالغ میگردد در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شود .در
صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/19741م الف
رئیس شعبه  102دادگاه کیفری دو شهر داراب
علیرضا کشاورز
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشــود مرضیه جوادی دادخواستی به خواسته
مطالبه مهریه به طرفیت سید مجید سیدی فرزند سید خلیل تسلیم
دادگاه عمومــی داراب نموده که به این شــعبه ارجاع و به کالســه
 940960ثبت و وقت رسیدگی مورخ  94/9/22ساعت  12تعیین شده
به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور
دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک
نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک
ماه به دفتر این دادگاه واقع در بلوار دانشــجو مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و
در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق
مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/449م الف
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی داراب
نوراله اقبال
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص دادخواست با شــماره مکانیزه  9409987529300578و
شماره بایگانی  940715شــعبه اول خفر خواهان جابر احمدی فشانی با
وکالت حسین و مازیار پاسایی به طرفیت خواندگان  -1شراره شایگان
فرزنــد هدایتاله  -2محمود صادقی آیزگل فرزند حســن مبنی بر
اثبات وقوع بیع و غیره با توجه به اینکه خواهان آدرس خوانده ردیف
دوم را مجهولالمکان اعالم نموده اســت حسب ماده  73قانون آیین
دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار چاپ
میشــود خواندگان میتوانند ظرف مهلت یک ماه پس از چاپ آگهی
روزنامه در صورت تمایل جهت شرکت در جلسه رسیدگی و مواجهه
حضوری مورخ  94/9/16ســاعت  10صبح شــعبه اول دادگاه عمومی
بخش خفر حاضر و یا الیحه دفاعیه تنظیم و به این شعبه ارسال یا وکیل
دادگســتری معرفی نمایند ضمن ًا میتوانند در وقت اداری تا قبل از
وقت رسیدگی اعالم شده با مراجعه به این شعبه از محتویات پرونده
باخبر شوند در غیر این صورت دادگاه غیاب ًا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
 /19205م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش خفر
کرمی
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به حسین بابکی فرزند صفر که به موجب دادنامه شماره
 9409977310100443در پرونده کالســه  940083محکوم به پرداخت
مبلغ یکصد و ســی و شــش میلیون و هشــتصد و پنجاه هزار ریال
بابت اصل خواسته خســارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از زمان تقدیم
دادخواســت مورخ  93/12/6لغایت روز اجرای حکم طبق نرخ تورم
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران چهار میلیون و
دویست و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  7221400ریال
حقالوکاله نماینده قضایی طبق تعرفه گردیده اســت ابالغ میشود
حکم صادره بیست روز از تاریخ انتشــار قابل واخواهی و بیست روز
پس از انقضای مهلــت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی میباشــد
چنانچه نســبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف چهل روز پس از
تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در شعبه
اول حقوقی دادگســتری فسا تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از
انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/19214م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری فسا
کامران ابراهیمی
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  139460311001020481مورخ  94/7/26هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عبدالرضا احترام جهرمی فرزند
محمد به شماره شناسنامه  566صادره از شیراز در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  89مترمربع پالک  11318فرعی از  2139اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  5483فرعی از  2139اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی کوکبالملوک جاللیان 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 باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه 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 اول94/8/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/30 :
/19694م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی حصر وراثت
اسداله حسینی دارای شناسنامه شــماره  4149متولد  1347به شرح
دادخواست به کالسه شماره  94/674از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سرتیپ حسینی
به شــماره شناســنامه  90در تاریخ  67/4/15در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1اسداله حســینی به شــماره ملی  2390025821صادره از ممسنی
فرزند متوفی
 -2عیدیمحمد حسنی به شماره ملی  2391871801صادره از ممسنی
فرزند متوفی
 -3جمعه حسینی به شــماره ملی  2391878885صادره از ممسنی
فرزند متوفی
 -4لطفاله حســنی به شــماره ملی  2390025811صادره از ممسنی
فرزند متوفی
 -5مسلم حســینی به شــماره ملی  2390072348صادره از ممسنی
فرزند متوفی
 -6کتایون حســنی به شــماره ملی  2391880278صادره از ممسنی
فرزند متوفی
 -7کوکب حســینی به شــماره ملی  23925838صادره از ممسنی
فرزند متوفی
 -8صدیقه حسینی به شــماره ملی  2391280661صادره از ممسنی
فرزند متوفی و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /19206م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه  5ممسنی
نصراله ایزدیخواه
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شماره 5612

آگهی حصر وراثت
زهرا مســرور دارای شناسنامه شــماره  288متولد  1351به شرح
دادخواست به کالسه  93-13شــورا از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدرضا
هوشمند چوگیایی به شناسنامه  2282807235در تاریخ 1394/3/14
در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوق الذکر زهرا مسرور فرزند سهراب به
شماره شناسنامه  288صادره از شیراز مادر متوفی
 -2حسن هوشمند چوگیایی به شماره شناسنامه  274صادره از حوزه
شیراز
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به دادگاه تقدیم نماید بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/19746م الف
رئیس شعبه مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
حاج فاضلی
آگهی
متهمیــن  -1عباس علیپور فرزند حســین  -2مرتضی علیپور فرزند
حسین  -3ســجاد رعیتی فرزند غالمعباس موضوع شکایت محمد
نیکنــام متهم به خیانــت در امانت تقدیم دادگاههــای کیفری 2
شهرستان شــیراز نموده که جهت رسیدگی به شــعبه  115دادگاه
کیفری دو شهر شیراز ( 115جزایی سابق) واقع در استان فارس شیراز
میدان اهلل (گلســرخ) ابتدای بلوار شهید شــیرودی ارجاع و بایگانی
 115/940425به کالسه  9309980702801324ثبت گردیده که وقت
رسیدگی آن مورخ  94/9/25ســاعت  9تعیین شده است به علت
مجهولالمکان بودن متهمین و درخواست شاکی و به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
میشــود تا خواندگان /متهمین پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن
به دادگاه مراجعه و ضمائــم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردند.
 /19209م الف
منشی شعبه  115دادگاه کیفری دو شهر شیراز ( 115جزایی سابق)
علی بخشی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010002104مورخ  94/6/5هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی علی حاجیزادگان فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 5
به شــماره ملی  2491434970صادره از داراب در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  183مترمربع پالک  4فرعی از  2156اصلی مفروز
و مجزا شــده از پالک  2156اصلی قطعه  2واقع در بخش  12فارس
داراب خریداری از مالک اولیه باواسطه از بهمن فتحی دریمی 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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره
تســلیم و پس از اخذ رســید 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 اول94/7/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/14 :
 /424م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار
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آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست ضمائم به خوانده مجهول المکان
کالسه پرونده94-33 :
وقت رسیدگی 94/9/3 :ساعت  11صبح
خواهان :محمد کاظمی فرزند رضا
خواندگان -1 :شهرام رضا  -2شهریار هر دو همایون  -3اعظم صدرالدین
خواســته :اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شــماره  89-46صادره از
دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل  49فارس و اثبات مالکیت نسبت به سه
دانگ از پالک ثبتی  2142/3627بخش  4شیراز به مساحت  420مترمربع
و ابطال سند رسمی سه دانگ مشاعی به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) و الزام به تنظیم سند به نام خواهان
پیرو آگهی شماره  5537مورخ  94/5/15مندرج در روزنامه عصر مردم،
ن دادخواســتی تسلیم این دادگاه نموده که وقت رسیدگی تعیین
خواها 
شــده به علت مجهول المکان بودن خواندگان به درخواست خواهان و
دستور ریاست دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی
برای نوبت دوم در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خواندگان
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه واقع در شیراز
بولوار جدید قرآن مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رســیدگی
حضور به هم رسانند.
 94-33الف  -م
مدیر دفتر دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل  49استان فارس
اسکندری
آگهی مزایده نوبت اول
به اطالع میرساند که دادگستری شهرستان خرامه در نظر دارد اموال
به شرح زیر را به مزایده گذاشته:
ششدانگ عرصه و اعیان منزل مسکونی واقع در خرامه خیابان ابوالفضل
کوچه شــهید کریمی ســمت راست درب دوم فاقد ســند رسمی به
مســاحت  290مترمربع عرصه و  180مترمربع اعیــان وضعیت ملک نیز
قابلیت افراز ندارد به قیمت پایه کارشناس  650000000ریال
مزایده در تاریخ  94/9/3ســاعت  9صبح در محل اجرای احکام حقوقی
دادگستری خرامه برگزار میشــود و عالقمندان به شرکت در مزایده
میتواننــد  5روز مانده به تاریخ مزایده اموال مذکور را مالحظه نمایند
و با پرداخت  10درصد از قیمت کارشناســی مذکور به حساب سپرده
دادگستری ( )2171353106004بانک ملی ثبتنام نمایند در ضمن برنده
مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
 /19211م الف
مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری خرامه
ایوب فتاحی جابری
آگهی ارزیابی پالکهای  12/23501و  12/23502مربوط به پرونده اجرایی
کالسه 9204011122000298/2
بدینوسیله به علیمحمد طیوری فرزند خانباز به آدرس داراب بلوار بنی
اسدپور آخر بلوار سمت چپ کدپســتی  7411187474موضوع پرونده
اجرایی کالســه  9204011122000298/2بدهکاری شــما و وثیقهگذاری -1
منوچهــر گیوهچی فرزنــد محمد  -2طلعت گیوهچی فرزند حســین و
بستانکاری مؤسسه قرضالحسنه مهر بســیجیان شیراز ابالغ میگردد
به لحاظ اینکه بســتانکار تقاضای ارزیابی پالک مورد رهن ششــدانگ
یک دســتگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ که دارای دو جلد ســند سه
دانــگ به پالکهای  12/23501 -1مالکیــت منوچهر گیوهچی و  -2پالک
 12/23502مالکی طلعت گیوهچی (واقع در بخش ســه شیراز) به آدرس
شیراز شهرک گلستان بلوار عالمه امینی کوچه  39طبقه همکف کدپستی
 7189975765را نموده و کارشناس رسمی دادگستری (مهندس هاشم
محســنی) پالکهای مذکور را به مبلغ  3150000000ریال ارزیابی نمودهاند
لذا چنانچه نســبت به قیمت ارزیابی پالکهای فوق معترض میباشید
ظرف مدت پنج روز پس از درج آگهی به شــما مهلت داده میشــود
با واریز هزینه کارشناســی مجدد اعتراض خود را به اداره اجرای اسناد
رسمی شیراز (شــعبه دوم) تحویل و متقاضی ارزیابی مجدد گردید این
آگهی با توجه به عدم شناسایی شــما در محل اعالم شده به شما اعالم
میگردد.
 /19697م الف
اداره ثبت اسناد و امالک داراب

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  139460311001020499مورخ  94/7/26هیأت سوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مسعود وجیهی فرزند یوسف به
شماره شناسنامه  3944صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  82/39مترمربع پالک  11321فرعی از  2139اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  29فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی ســید جمال فاموری 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 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 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 اول94/8/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/30 :
/19693م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001018285مورخ  94/7/9و رأی اصالحی
 139460311001021243مورخ  94/8/5هیأت ســوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی رضامهدی بیرقدار فرزند علیاصغر به شماره شناسنامه 674
صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  200مترمربع
پالک  1952فرعــی از  2181اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 2081
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی غالمرضا اختری
محرز گردیده اســت .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 داشــته 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/30 :
/19227م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده کالســه  930572به موجب حکم صادره از شــعبه سوم
دادگاه حقوقی فســا محکوم علیه کمیته عمران منطقه هوایی شیراز
محکوم اســت به پرداخت مبلغ  1291589038ریال در حق محکوم له
احمد بردبار فرزند محمود و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 50000000
ریال با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــده و در مهلت
مقرر نســبت به اجرای حکم اقدامی ننموده است بنا به درخواست
محکوم له به منظور اســتیفاء محکوم به و هزینه اجرایی چهاردانگ از
ملک پالک  3155/8876بخــش ده فارس اصلی متعلق به نامبرده
از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشــناس رسمی قوه قضاییه به
شرح زیر توصیف و ارزیابی شــده و مقرر است از ساعت  9الی 12
ظهر مورخ  94/9/10در محل اجرای احکام حقوقی از طریق مزایده به
فروش برسد مزایده از قیمت  1922000000ریال با نظریه کارشناسی
شروع میشود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد  10درصد وجه مزایده فیالمجلس
بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف
یک ماه از وی وصــول و پس از انجام مراحــل قانونی و صدور حکم
تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که در
مهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی
پس از کسر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید
میگردد در صورت وصول اعتراض از ناحیه طرفین ظرف یک هفته
از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض
از ســوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد ضمن ًا
متقاضیان به شــرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از
مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
چهاردانگ از ملک پالک  3155/8876اصلی به مبلغ  1922000000ریال
به آدرس فسا شهرک پرواز در مجاورت بلوار بعثت روبروی مرکز
آموزش فنی و حرفهای خواهران فســا ،کمیته عمران منطقه هوایی
شیراز.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده کالســه  940229به موجب حکم صادره از شعبه دوم دادگاه
حقوقی فســا محکوم علیه محمود بابایــی دولتآبادی فرزند درویش
محکوم به پرداخت مبلــغ  354266708ریال در حــق محکوم له خاور
جاویدی دولتآبادی فرزند علیحسین و مبلغ  500000ریال بابت نیم عشر
دولتی در حق صندوق دولت گردیده اســت با توجه به اینکه اجراییه به
محکوم علیه ابالغ شــده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدامی
ننموده است بنا به درخواســت محکوم له به منظور استیفاء محکوم به
و هزینه اجرایی ملــک  1282/134و  1282/133متعلق به محکوم علیه و
توسط کارشناس رسمی قوه قضاییه به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده
و مقرر است از ساعت  9الی  12ظهر مورخ  94/9/10در محل اجرای احکام
حقوقی فسا از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت 357100000
ریال با نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی و حقوقی
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شد  10درصد وجه
مزایده فیالمجلس بصورت وجه نقد یــا چک بانکی تضمینی از خریدار
اخــذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصــول و پس از انجام مراحل قانونی
و صــدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شــد در
صورتــی که در مهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید
سپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده
تجدید میگردد در صــورت وصول اعتــراض از ناحیه طرفین ظرف
یک هفته از تاریخ مزایده نســبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به
اعتراض از ســوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد
ضمن ًا متقاضیان به شرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از
مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
ششــدانگ ملک به شماره پالک  134/1282به مساحت  360مترمربع و
ساختمان احداثی در عرصه با مساحت  125مترمربع و پالک 133/1282
زمین به مساحت  107مترمربع با دیوارکشی حیاط اشجار و محوطه سازی
واقع در ششده روستای دولتآباد خیابان شهید موسوی که به ترتیب
به مبلغ  310000000ریال و  47100000ریال و جمع ًا  357100000ریال کارشناســی
گردیده است.
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