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آگهی مزایده عمومی

شهرداری جهرم در اجرای مصوبه شماره  792مورخ 94/7/9
شورای محترم اسالمی شــهر جهرم در نظر دارد یک قطعه
زمین به مســاحت  3/20مترمربع واقــع در خیابان فرصت
شمالی ،کوچه شــماره  ،13با کاربری مسکونی به قیمت پایه
هر مترمربع شش میلیون و پانصد هزار ریال از طریق مزایده
عمومی به فروش برساند.
قبول پیشنهاد حداکثر تا  10روز پس از درج آگهی چاپ دوم در
روزنامه عصر مردم و محل تحویل واحد حراســت شهرداری
جهرم میباشد .شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها
مجاز و مختار میباشــد .به پیشنهادهای مشروط و مخدوش
و فاقد ســپرده و پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال
شــوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .هزینه مزایده به عهده
برنده مزایده میباشد .مبلغ سپرده شرکت در مزایده چهار
میلیون ریال میباشد ،سپرده برندگان اول تا سوم در صورت
عدم قبول مزایده به نفع شهرداری ضبط میگردد .متقاضیان
میتوانند جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن  54234770تماس
و جهت دریافت اوراق مزایده ،کروکی محل و سایر شرایط به
واحد امالک شهرداری جهرم مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشــنهادات پایان وقــت اداری تاریخ
94/9/2
تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادات
94/9/3
نوبت چاپ اول94/8/14 :

نوبت چاپ دوم94/8/21 :

قزلی
شهردار جهرم

آگهی مناقصه (شماره )94-64

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق شهرستان گراش به صورت کلید در دست
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/8/19لغایت  94/8/24به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اسناد :شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن 32317869
 - 6آدرس محل دریافت اسناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت توزیع
نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکانپذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ 94/9/9
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10/45روز دوشــنبه مورخ  94/9/9با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ  20000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مناقصهگزار یا مطالبات
بلوکه شــده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصهگزار گردد ضمن ًا تضمین
کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمیباشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مناقصه در  2جلسه برگزار میگردد.
- 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/20306م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی مناقصه (شماره )94-69

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات و خاموشی مدیریت برق شهرستان خنج به صورت کلید در دست
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/8/18لغایت  94/8/23به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اسناد :شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن 32317869
 - 6آدرس محل دریافت اسناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت توزیع
نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکانپذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ 94/9/9
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشــنهادهای واصله در ساعت  10روز دوشــنبه مورخ  94/9/9با حضور اعضاء کمیســیون مناقصه باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ  20000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مناقصهگزار یا مطالبات
بلوکه شــده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصهگزار گردد ضمن ًا تضمین
کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمیباشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مناقصه در  2جلسه برگزار میگردد.
- 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/20000م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی مناقصه (شماره )94-72

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :خرید  103دستگاه ترانسفورماتور  20کیلو ولت (کم تلفات) ( )ABاز تولیدکنندگانی که دارای گواهی تأیید صالحیت از شرکت
توانیز میباشد( .از محل طرحهای عمرانی)
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/8/19لغایت  94/8/28به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اســناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حســاب جاری شــماره  07860-74827بانک تجارت شعبه
فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اسناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  www.setadiran.irامکانپذیر
میباشد.
 - 6زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز پنجشنبه مورخ 94/9/5
 - 7محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 8زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10روز شنبه مورخ  94/9/7با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 9ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 10تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ  60000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مناقصهگزار یا
مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصهگزار گردد
ضمن ًا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمیباشد.
 - 11شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 12مناقصه در  2جلسه برگزار میگردد.
- 13پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 14سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/19996م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

Nov 12، 2015

سال بیستم

شماره 5618

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان غالمحسین رحمتیپور دادخواستی به طرفیت خوانده مجید
شاهســونی به خواســته مطالبه وجه بابت باقیمانده ثمن معامله
عادی تقدیم دادگاههای عمومی شهرســتان اســتهبان نموده که
جهت رسیدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری
شهرســتان استهبان واقع در شهرستان اســتهبان ارجاع و به کالسه
 9409987320100624ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن مورخ
 94/10/2ســاعت  12/30تعیین شده اســت .به علت مجهولالمکان
بودن خوانده و درخواســت خواهان /شــاکی 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 خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /20271م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری
شهرستان استهبان
داود پاکنیت
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
در پرونده کالسه  94/390خواهان خداویس احمدی دادخواستی به
خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت صدراهلل مرادی فرزند مذکور
که مجهولالمکان میباشد تسلیم شوراهای حل اختالف ممسنی نموده
که به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی مورخ  94/10/17ساعت 9/20
صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست
خواهان و دســتور شــورا و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا
خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافــت نماید و در وقت مقرر باال جهت رســیدگی حضور به هم
رســاند در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد.
/20275م الف
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف ممسنی
انصاری
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
در پرونده کالســه  94/389خواهان خداویس احمدی دادخواستی
به خواســته مطالبه وجه چــک به طرفیت علیرضــا قلیزاده که
مجهولالمکان میباشــد تسلیم شوراهای حل اختالف ممسنی نموده
که به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی مورخ  94/10/17ساعت 9/40
صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست
خواهان و دســتور شــورا و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا
خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافــت نماید و در وقت مقرر باال جهت رســیدگی حضور به هم
رساند در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/20276م الف
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف ممسنی
انصاری
آگهی حصر وراثت
محمد کریمی به شماره شناسنامه  113به استناد شهادتنامه و گواهی
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره  940605تقدیم
این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان علی کریمی به
شماره شناسنامه  14ســرانجام در تاریخ  94/8/5در اقامتگاه دایمی
خود درگذشته وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1محمد کریمی فرزند علی متولد  1365به شــماره شناسنامه 113
صادره از خفر فرزند متوفی
 -2مســعود کریمی فرزند علی متولد  1371به شــماره شناسنامه
 6550007933صادره از خفر فرزند متوفی
 -3محمود کریمی فرزند علی متولد  1367به شماره شناسنامه 232
صادره از جهرم فرزند متوفی
 -4معصومه کریمی فرزند علی متولد  1364به شماره شناسنامه 32
صادره از جهرم فرزند متوفی
 -5زهرا کریمی فرزند علی متولد  1361به شــماره شناســنامه 15
صادره از جهرم فرزند متوفی
 -6زهره کریمی گلبرنجی فرزند شمشــاد متولد  1345به شــماره
شناسنامه  580صادره از جهرم همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک مرتبه
آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /19790م الف
قاضی شورای حل اختالف مرکزی خفر
ابوذر اسدی
آگهی حصر وراثت
قاســم بردبار فرزند نگهدار دارای شناسنامه شــماره  12482فسا
به شرح دادخواست به کالســه  94/748ح ش مرکزی از این شورا
درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که
شــادروان مرحوم نگهدار بردبار فرزند مرتضی به شناسنامه شماره
 176فســا در تاریخ  94/6/10در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته وراث حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1قاسم بردبار به شناسنامه شماره  12482فسا
 -2مسیب بردبار به شناسنامه شماره  451فسا
 -3یوسف بردبار به شناسنامه شماره  12483فسا (پسران متوفی)
 -4ماهی بردبار به شناسنامه شماره  16616فسا
 -5نرجس بردبار به شناسنامه شماره  14052فسا
 -6فاطمه بردبار به شناسنامه شــماره  129فسا (دختران متوفی) و
الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /676م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی
آگهی مزایده
دایره اجــرای احکام حقوقی دادگســتری داراب در نظر دارد برابر
مفاد دادنامه شــماره  8809977128100027صادره از شــعبه اول
دادگاه عمومی حقوقی داراب یک قطعه زمین کشــاورزی به شماره
پالک  2238به میزان  7000مترمربع که فاقد هرگونه کشــت و در
اجاره نمیباشــد واقع در بختاجرد اســامآباد جنب اراضی ایستگاه
تحقیقات کشاورزی متعلق به محکوم علیه جواد صدیق فرزند محمد
را بــا قیمت پایه  315000000ریال به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا
هر کس مایل به شــرکت در مزایده باشد در تاریخ  94/9/15رأس
ساعت  10صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان از قیمت کارشناسی
شروع و شخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین
قیمت را پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشد میتواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شــخص برنده نقــدا ً دریافت میگردد
مابقی پــس از  20روز از تاریخ مزایده بایســت پرداخت گردد در
صورتــی که برنده مزایــده از پرداخت قیمت یا برداشــتن مورد
مزایــده خودداری نماید مبلــغ مذکور (ده درصد) پس از کســر
هزینههای اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 /464م الف
دادرس شعبه اول اجرای احکام حقوقی داراب
علی خورشیدی
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
محمــود محمد علیــزاده فرزند قدمعلــی با وکالت محمــد جوکار
دادخواستی به طرفیت خوانده هاشم رضایی به خواسته الزام خوانده به
پرداخت مبلغ  200000000ریال بابت ثمن معامله به انضمام کلیه خســارات
وارده از جمله حقالوکاله وکیل و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان زرقان که جهت رسیدگی به شعبه
اول دادگاه عمومی (حقوقی) بخــش زرقان واقع در بخش زرقان ارجاع
و به کالســه پرونده  9409987162301343و شــماره بایگانی 941520
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن مورخ  94/10/5ســاعت  11صبح
تعیین شــده اســت .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست
خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشار آگهی میشــود تا خوانده 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.
 /19789م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) بخش زرقان
اسماعیل شهریاری
آگهی تغییرات شرکت آگه فیلم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  14424و
شناسه ملی 10530267352
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  94/7/1به استناد
مجوز شماره  8/2046مورخ  94/8/6اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس شیراز خیابان  7تیر ساختمان
آنا طبقه اول واحد یک کدپستی  7134734739تغییر یافت.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی)
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /20222م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان صمد ایزدپناه فرزند نامدار با وکالت محمد جوکار دادخواستی
به طرفیت خوانده هاشم رضایی به خواســته الزام خوانده به پرداخت
مبلغ  47500000تومان بابت وجه ثمن معامله دام به انضمام کلیه خسارات
دادرســی از جمله حقالوکاله وکیل و هزینه دادرســی و خسارت تأخیر
تأدیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرســتان زرقان که جهت رسیدگی
به شــعبه اول دادگاه عمومــی (حقوقی) بخش زرقــان واقع در بخش
زرقان ارجاع و به کالسه پرونده  9409987162301363و شماره بایگانی
 941543ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن مورخ  94/10/5ساعت 10
صبح تعیین شده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست
خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی
و انقــاب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشار آگهی میشــود تا خوانده 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.
 /19788م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) بخش زرقان
اسماعیل شهریاری
آگهی مزایده نوبت دوم
با توجه به محکومیت سیده نزهت زندوی فرزند سید شکراله به مبلغ
 50000000ریال بابت اصل خواســته و سایر خسارتهای قانونی مندرج در
متن دادنامه شــماره  9109978836800026شورای حل اختالف بیرم در
حق محکوم له محمد دل افکار حقیقی فرزند علی و پرداخت  2500000ریال
به عنــوان حقاالجرا در حق صندوق دولت و توقیف ششــدانگ یکباب
ساختمان مسکونی به مساحت  620/05مترمربع تحت پالک ثبتی شماره
 965/3واقع در شهر بیرم پشت شهرداری با مشخصات سفیدکاری ،کف
موزاییک و ســرامیک ،دیوار کاشی ،اسکلت بلوکی ،سقف بتونی و بیرون
پالستر شده که از سوی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 750000000
ریال ارزیابی گردیده اســت این اجرا در نظر دارد از طریق مزایده به
تاریخ  94/9/15ساعت  9صبح الی  11در محل اجرای احکام حقوقی دادگاه
عمومی بیرم به قیمت پایه مزایده به مبلغ مذکور به فروش برساند لذا
طالبین میتوانند در جلســه مزایده شرکت نموده و پیشنهادات خود را
ارائه نمایند برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین مبلغ را پیشنهاد
نماید ده درصد مبلغ مزایده فیالمجلس اخذ و باقیمانده ظرف مدت
دو هفته باید تأدیه شود .هزینه درج آگهی و تشریفات مزایده به عهده
برنده مزایده خواهد بود.
 /20272م الف
دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش بیرم
آگهی حصر وراثت
همــا دهقانی دارای شناســنامه شــماره  2010متولد  1349به شــرح
دادخواســت به کالسه  94/725از این شــورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غفار دهقانی به شماره
شناســنامه  50در تاریخ  80/2/23در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان
ممسنی بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1گران خانم دهقانی به شــماره شناســنامه  2390652271صادره از
ممسنی همسر متوفی
 -2حمید دهقانی به شماره شناسنامه  2390763057صادره از ممسنی
فرزند متوفی
 -3اصغر دهقانی به شماره شناسنامه  2390763073صادره از ممسنی
فرزند متوفی
 -4صدری دهقانی به شماره شناسنامه  2390763030صادره از ممسنی
فرزند متوفی
 -5خجســته دهقانی به شــماره شناســنامه  2390765483صادره از
ممسنی فرزند متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /20277م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه  5ممسنی
نصراله ایزدیخواه
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان
کالسه پرونده94-46 :
وقت رسیدگی 94/9/17 :ساعت  9صبح
خواهان :نورمحمد زارعی فرزند کهزاد
خواندگان -1 :اصغر ترابپور فرزند حســن  -2کاظم پیروی فرزند علی
 -3علیاصغر هویزهساز فرزند محمداســماعیل  -4حسین مشکلگشا
فرزند حسن  -5حسن خسروی
خواسته :اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره  89-46و اثبات مالکیت
سه دانگ از ششدانگ پالک ثبتی  2142/3624بخش چهار شیراز و ابطال
سند ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به سه دانگ پالک
قید شده.
خواهان دادخواستی تســلیم این دادگاه نموده و وقت رسیدگی تعیین
شــده بعلت مجهولالمکان بودن خواندگان به درخواســت خواهان و
دســتور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب
برای نوبت دوم در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خواندگان
از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه واقع در
شــیراز بلوار جدید قرآن مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت
رسیدگی حضور به هم رسانند.
 -94-46الف -م
مدیر دفتر دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل  49استان فارس
اسکندری

