ثبتی و دادگستری
چهارشنبه  27آبان 1394
آگهی حصر وراثت
اعظم حقیری فرزند اصغر به شرح درخواستی که به کالسه  94/832این
شورا ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و
اعالم داشته که شادروان اصغر حقیری فرزند ابول به شماره شناسنامه
 238صــادره از داراب در تاریــخ  94/7/27در اقامتــگاه دائمی خود
شهرستان داراب فوت نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1مرضیه به شماره شناسنامه  1312فرزند متوفی
 -2عذرا به شماره شناسنامه  8690فرزند متوفی
 -3صدیقه به شماره شناسنامه  1501فرزند متوفی
 -4ثریا به شماره شناسنامه  1061فرزند متوفی
 -5کبری به شماره شناسنامه  8689فرزند متوفی
 -6فرح به شماره شناسنامه  1311فرزند متوفی
 -7اعظم به شماره شناسنامه  2099فرزند متوفی شهرت همگی حقیری
 -8زهرا ارزاقی به شماره شناسنامه  22همسر متوفی و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی
نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه
و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /473م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه ایثارگران داراب
باقرپوریان
آگهی حصر وراثت
زهرا مهرپرور فرزند خان بابا به شرح درخواستی که به کالسه 94/831
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده
و اعالم داشته که شادروان رقیه کمالی فرزند ملک به شماره شناسنامه
 90صادره از داراب در تاریخ  94/6/11در اقامتگاه دائمی خود شهرستان
داراب فوت نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1زهرا مهرپرور به شماره شناسنامه  8250فرزند متوفیه
 -2مهوش مهرپرور به شماره شناسنامه  7266فرزند متوفیه
 -3محبوبه مهرپرور به شماره شناسنامه  85فرزند متوفیه
 -4حمیده مهرپرور به شماره شناسنامه  9204فرزند متوفیه
 -5فریوش مهرپرور به شماره شناسنامه  7416فرزند متوفیه
 -6طیبه مهرپرور به شماره شناسنامه  279فرزند متوفیه
 -7محمدرضا مهرپرور به شماره شناسنامه  8249فرزند متوفیه و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبــت آگهی مینماید تا هــر کس اعتراضی دارد و یــا وصیتنامهای از
متوفیه نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا
مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /472م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه ایثارگران داراب
باقرپور
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  139460311001020507مورخ  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 بالمعارض متقاضی هوشــیار رضائی فرزند مرتضی به شــماره
شناســنامه  368صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 176/67مترمربــع پالک  20653فرعــی از  1792اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  295فرعی از  1792اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی فرجاله امیری 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 اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19272م 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311027000815مــورخ  94/8/20هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی سید کاظم موسوی فرزند هیبتاله به شماره
شناســنامه  33419صادره از کازرون در ششــدانگ یکباب کارخانه به
مســاحت  3931مترمربع پالک  177فرعی از  86اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  58فرعی از  86اصلی واقع در قطعه یک بخش  9فارس
حوزه ثبت ملک سروستان خریداری شده با قولنامه عادی (معالواسطه)
از مالک رسمی محمد شفیعی سروســتانی محرز گردیده است لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود و
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /95م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی

 6صفر 1437

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به علیاکبر محمدی فرزند کمــر که به موجب دادنامه
شــماره  9409977162301024مــورخ  94/5/31در پرونده کالســه
 9309987162301535حکم بر عدم امکان سازش بین زوجین (نامبرده
و فاطمه روســتا فرزند غالمحســن) به منظور اجرای صیغه طالق با
شــرایط ذیل :زوجه میتواند ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه
به یکــی از دفاتر ثبت و اجرای طالق مراجعه و خود را مطلقه ســازد
حسب نظریه پزشــکی قانونی و به اقرار خواهان زوجه در حال حاضر
باردار نمیباشــد نوع طالق بائن خلع میباشد در اجرای صیغه طالق
سردفتر مجری در صورت امتناع زوج مطابق شرایط قانونی و شرعی
دارای نمایندگی میباشــد صادر گردیده است ابالغ میشود چنانچه
نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز از تاریخ انتشار
این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در زرقان تسلیم نماید
در غیر اینصورت پس از انقضای مهلــت طبق مقررات قانونی اقدام
خواهد شد.
/20300م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) بخش زرقان
اسماعیل شهریاری گرایی
آگهی حصر وراثت
اصغر کشاورز فرزند محمدعلی دارای شناسنامه شماره  617به شرح
دادخواست به کالســه  940001ح از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی کشاورز به
شماره شناسنامه  11در تاریخ  94/3/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1متقاضی باال با مشخصات ذکر شده متولد  1360صادره از حوزه 4
مرودشت فرزند متوفی
 -2فاطمه کشــاورز فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه  89متولد
 1366صادره از حوزه چهار مرودشت
 -3کوکــب کشــاورز فرزنــد محمدعلی به شــماره شناســنامه
 2420075552متولد  1368صادره از حوزه چهار مرودشت
 -4عاطفه کشاورز فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه  617متولد
 1360صادره از حوزه چهار مرودشت
 -5سپیده کشاورز فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 6480054611
متولد  1378صادره از حوزه ارسنجان (دختران متوفی)
 -6عشرت زارع فرزند عزیزمحمد به شماره شناسنامه  5794متولد
 1344صادره از حوزه  1شهری ارسنجان (همسر متوفی) و الغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی
مینماید تا هر کســی اعتراضی و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.
 /2660م الف
قاضی شورای حل اختالف شوراب ارسنجان
علیزاده
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  139460311001020826مورخ  94/7/30هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جابر سلمانپور فرزند مرتضی
به شماره شناسنامه  1638صادره از المرد در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  242/16مترمربع پالک  11307فرعی از  2139اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  6و  13/15فرعی از  2139اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رسمی عابد دهقان 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 اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19271م 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  139260311001023743مــورخ  92/8/28هیأت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی کوکب صالحی قرقانی فرزند
شیرخان به شماره شناسنامه  80صادره از شیراز در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  209/92مترمربع پالک  6989فرعی از  1793اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  26فرعی از  1793اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رسمی غالمعلی اسکندری 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 اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19226م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی

نوع فراخوان :ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحلهای
شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحلهای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد
شرایط حداقل با رتبه  5در رشته آب جهت عملیات اجرای بخشی از شبکه جمعآوری فاضالب شهر داراب زون  A6اقدام نماید.
-1محل پروژه :شهر داراب
-2مدت اجراء پروژه 12 :ماه
-3محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :خیابان قدوسی غربی نبش خیابان سبحان شرکت آبفا استان فارس طبقه  2امور قراردادها
-4برآورد اولیه 21203300625 :ریال
-5تاریخ نهایی اخذ اسناد94/9/2 :
-6تاریخ نهایی قبول پیشنهادات94/9/18 :
-7تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی 94/9/22 :و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج94/9/25 :
-8به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-9مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  85000000ریال
-10قیمت اسناد 1000000 :ریال به حساب  01016844859002بانک صادرات به نام شرکت مهندسین مشاور هیدرو سازه.
-11اعتبارات طرح از محل اعتبارات عمرانی -طرح فاضالب داراب میباشد.
-12نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آبفا استان فارس (سه ماه اعتبار)
-13رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژههای آب و فاضالب شهری الزامی است.
-14سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
-15جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر الزامی میباشد.
وب سایت جهت بازبینی آگهی مناقصه  www.abfa-fars.irمیباشد.
پیمانکاران واجد شــرایطی که مایل به شرکت در مناقصه میباشند میتوانند با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند
با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات کلیه شــرکتکنندگان در مناقصه میبایست در پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir
ثبت نام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل نمایند.
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 /20614م الف

شرکت آبفا استان فارس

Nov 18، 2015

سال بیستم

شماره 5623

آگهی حصر وراثت
ســعید جعفری فرزند محمدتقی به شــرح درخواستی که به کالسه
/382/94ش  1این شــورا ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی
انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته کــه محمدتقی جعفری فرزند
محمدباقر به شــماره شناســنامه  58صادره از شــیراز در تاریخ
 94/7/15در اقامتــگاه دائمی خود شهرســتان زرقان فوت نموده و
وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1امید جعفری فرزند محمدتقی به شــماره شناســنامه  607متولد
 1363/12/1صادره از شیراز فرزند متوفی
 -2سعید جعفری فرزند محمدتقی به شماره شناسنامه 2280262449
متولد  1368/11/27صادره از شیراز فرزند متوفی
 -3زهرا جعفری فرزند محمدتقی به شــماره شناسنامه  1365متولد
 1366/4/10صادره از شیراز فرزند متوفی
 -4سارا جعفری فرزند محمدتقی به شماره شناسنامه 2282970772
متولد  1379/1/21صادره از شیراز فرزند متوفی
 -5فاطمه کاوهئی فرزند عبدالعلی به شــماره شناسنامه  157متولد
 1343/6/15صادره از شیراز همسر متوفی و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبــت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضــی دارد و یا وصیتنامهای از
متوفی نزد او میباشــد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به این
شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /20299م الف
شورای حل اختالف شعبه  1زرقان
آگهی حصر وراثت
محمدهادی نادری نوبندگانی دارای شناســنامه شــماره  1003فسا
به شرح دادخواست به کالســه  94/389ح ش مرکزی از این شورا
درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که
شــادروان اکبر نادری نوبندگانی به شناسنامه شماره  3413فسا در
تاریخ  88/7/20در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته وراث
حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1محمدهادی نادری نوبندگانی به شناسنامه شماره  1003فسا
 -2محمدصادق نادری نوبندگانی به شناسنامه شماره  14فسا
 -3محمدمهدی نادری نوبندگانی به شناسنامه شماره  642فسا
 -4ابوطالب نادری نوبندگانی به شناسنامه شماره  30فسا
 -5عبداله نادری نوبندگانی به شناسنامه شماره  66فسا
 -6حســین نادری نوبندگانی به شناسنامه شــماره  15فسا (پسران
متوفی)
 -7الهام نادری نوبندگانی به شناســنامه شــماره  4449فسا (دختر
متوفی)
 -8معصومه پورگنجی به شناسنامه شــماره  13فسا (همسر دائمی
متوفی) و الغیر.
اینک با انجام تشریفات 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.
 /701م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی
آگهی حصر وراثت
زهرا عبدی ششــده فرزند محمد دارای شناســنامه شماره 2513
ششــده به شرح دادخواست به کالسه  94/781ح ش مرکزی از این
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان محمود رمضانی ششــده به شناسنامه شماره  38فسا در
روز یکشــنبه مورخ  94/7/19درگذشــته و وراث حینالفوت وی در
هنگام درگذشت عبارتند از:
 -1زهرا عبدی ششــده فرزند محمد به شناســنامه شماره 2513
ششده نسبت با متوفی :زوجه
 -2محمد رمضانی ششــده فرزند محمود به شناســنامه شــماره
 2560363100فسا نام مادر گالبتون نسبت با متوفی :فرزند
 -3مرتضی رمضانی ششده فرزند محمود به شناسنامه شماره 3720
فسا ششده نام مادر گالبتون نسبت با متوفی :فرزند
 -4حمیده رمضانی ششــده فرزند محمود به شناسنامه شماره 80
لنجان نام مادر گالبتون نسبت با متوفی :فرزند
 -5مصطفی رمضانی ششــده فرزند محمود به شناســنامه شماره
 2392لنجان نام مادر گالبتون نسبت با متوفی :فرزند
 -6مهربانو رمضانی ششده فرزند محمود به شناسنامه شماره 263
لنجان نام مادر گالبتون نسبت با متوفی :فرزند
 -7مسلم رمضانی ششــده فرزند محمود به شناسنامه شماره 117
فسا نام مادر گالبتون نسبت با متوفی :فرزند
 -8مجتبی رمضانی ششــده فرزند محمود به شناسنامه شماره 449
لنجان نام مادر گالبتون نسبت با متوفی :فرزند
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.
 /705م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی
آگهی فروش مال منقول (نوبت دوم)
به موجب پرونــده اجرایــی  930218الف ج ح محکــوم علیه علی
محمودی فرزند درویــش محکوم به پرداخت یکصد و ســی و دو
میلیون ریال بابت اصل خواســته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و
تادیه محکوم به و مبلغ شــش میلیون ریال از بابت هزینه نیم عشر و
مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ پانصد هزار ریال
هزینه نشر آگهی در حق محکوم له ابراهیم رضایی گردیده است با
عنایت به اینکه محکوم علیه در قبال بدهی خود یک دستگاه دیسک
معمولی و یک دستگاه بذرپاش و یک دستگاه لولر شیت تراکتوری و
یک دستگاه مرزبند و یک دســتگاه دیسک دو ردیف قدیمی بدون
جک و یک دســتگاه موور (یونجهبر) و یک دستگاه کودپاش معرفی
نموده اســت لذا محکوم له تقاضای مزایده اموال متعلق به محکوم
علیه را نموده اســت علیهذا با توجه به ارزیابی توســط کارشناس
رسمی دادگســتری یک دستگاه دیســک معمولی به ارزش هفت
میلیون ریال و یک دستگاه بذرپاش به ارزش چهار میلیون ریال و یک
دستگاه لولر شیت تراکتوری به مبلغ چهل و هشت میلیون ریال و یک
دستگاه مرزبند پانزده میلیون ریال و یک دستگاه دیسک دو ردیفه
قدیمی بدون جک به مبلغ بیســت و سه میلیون ریال و یک دستگاه
موور (یونجهبر) یونجهبر وارنینگ ساخت ترکیه (دیسکدار) به مبلغ
بیست و پنج میلیون ریال و یک دستگاه کودپاش قیفی ساخت ایران
به مبلغ ده میلیون ریال (جمع ًا اموال فوق به مبلغ یکصد و ســی و دو
میلیون ریال) قیمتگذاری شــده است لذا در اجرای مقررات مواد
 114و  117و  118و  119و  138و  139قانون اجرای احکام حقوقی دستگاه
مذکور در روز سهشــنبه مورخ  94/9/24از ساعت  9الی  10صبح در
محل دادگســتری ارســنجان پس از چاپ این آگهی برای نوبت اول
در روزنامه رســمی جمهوری اسالمی (عصر مردم) از طریق مزایده
به فروش میرســد که متقاضیان میتوانند ظــرف مهلت پنج روز
قبل از وقت مزایده اموال فوق را در ارســنجان خبریز منزل ابراهیم
محمودی فرزند علی مالحظه نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده
شروع و مال مذکور متعلق به شــخصی است که باالترین قیمت را
پیشــنهاد 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
سپرده به صندوق دادگستری تودیع نماید در صورت عدم پرداخت
به موقع مابقی بها پس از کســر هزینه مزایــده به نفع دولت ضبط
خواهد شــد .ضمن ًا محکوم له نیز میتواند مانند سایرین در مزایده
شرکت نماید.
 /2644م الف
منشی اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ارسنجان
حسینپور
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آگهی حصر وراثت
مژگان زرین کمر فرزند عزیزاله دارای شناســنامه شــماره  4654فسا
به شرح دادخواســت به کالســه  94/777ح ش مرکزی از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مرحوم علی شکوهیان به شناسنامه شماره  1563فسا در تاریخ 86/7/26
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وراث حینالفوت آن مرحوم
منحصرند به:
 -1پری شکوهیان به شناسنامه شماره  4قنقری آباده (مادر متوفی)
 -2مژگان زرین کمر فرزند عزیزاله به شناســنامه شــماره  4654فسا
(همسر متوفی) و الغیر.
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 باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /700م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی
آگهی حصر وراثت
علیرضا فحیمی گلبرنجی به شــماره شناسنامه  51به استناد شهادتنامه
و گواهی فوت و فتوکپی شناســنامه ورثه درخواســتی تقدیم این شورا
نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان احمد فحیمی گلبرنجی به
شماره شناسنامه  15سرانجام در تاریخ  94/7/26در اقامتگاه دایمی خود
درگذشته وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1علیرضا فحیمی گلبرنجی فرزند احمد متولد  1360به شماره شناسنامه
 51صادره از خفر فرزند متوفی
 -2وحید فحیمی گلبرنجی فرزند احمد متولد  1353به شماره شناسنامه
 22صادره از خفر فرزند متوفی
 -3رحیم فحیمی گلبرنجی فرزند احمد متولد  1365به شماره شناسنامه
 124صادره از خفر فرزند متوفی
 -4مهدی فحیمی گلبرنجی فرزند احمد متولد  1359به شماره شناسنامه
 23صادره از خفر فرزند متوفی
 -5سعید فحیمی گلبرنجی فرزند احمد متولد  1346به شماره شناسنامه
 579صادره از خفر فرزند متوفی
 -6حمید فحیمی گلبرنجی فرزند احمد متولد  1344به شماره شناسنامه
 4صادره از خفر فرزند متوفی
 -7فریبا فحیمی گلبرنجی فرزند احمد متولد  1351به شماره شناسنامه
 19صادره از جهرم فرزند متوفی
 -8محبوبــه فحیمی گلبرنجــی فرزند احمد متولد  1363به شــماره
شناسنامه  17صادره از جهرم فرزند متوفی
 -9منصــوره فحیمی گلبرنجــی فرزند احمد متولد  1369به شــماره
شناسنامه  2460096798صادره از خفر فرزند متوفی
 -10طیبه فحیمی گلبرنجی فرزند احمد متولد  1349به شماره شناسنامه
 602صادره از جهرم فرزند متوفی
 -11صدیقه کهرزاده جهرمی فرزند عباســعلی متولد  1324به شــماره
شناسنامه  345صادره از جهرم همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 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.
 /20301م الف
قاضی شورای حل اختالف مرکزی خفر
ابوذر اسدی
آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده کالســه  940831به موجب حکم صادره از شعبه دوم دادگاه
حقوقی فسا محکوم علیه احمد سرداری فرزند جبار محکوم به پرداخت
مبلــغ  355302643ریــال در حق محکوم له محمدعلــی بهمنی فرزند
منصور و مبلغ  13500000ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت
گردیده اســت با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شده و در
مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدامی ننموده است بنا به درخواست
محکوم له به منظور استیفاء محکوم به و هزینه اجرایی ملک 2283/3140
متعلق به محکوم علیه و توسط کارشــناس رسمی قوه قضاییه به شرح
زیر توصیف و ارزیابی شــده و مقرر است از ساعت  9الی  12ظهر مورخ
 94/9/23در محل اجرای احکام حقوقی فســا از طریق مزایده به فروش
برســد مزایده از قیمت  1667500000ریال با نظریه کارشناســی شروع
میشود و به هر شــخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد
نماید فروخته خواهد شــد  10درصد وجه مزایده فیالمجلس بصورت
وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی
وصول و پس از انجــام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده
بنام خریدار منتقل خواهد شــد در صورتی که در مهلت مقرر خریدار
بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید ســپرده 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 رســیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به
خریــدار تحویل نخواهد شــد 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:
ششدانگ ملک به شــماره پالک  2283/3140عرصه به متراژ  248متر
و اعیانی  231متر ســقف تیرچه و بلوک با قیمــت  1667500000ریال به
نشانی فسا شهرک شــهید رجایی خیابان جهاد سازندگی کوچه  12پالک
 79میباشد.
 /670م الف
مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فسا
علیرضا زنگنه اینالو
آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده کالســه  941041به موجب حکم صادره از شعبه چهارم دادگاه
حقوقی فسا محکوم علیه جمشید بالغی فرزند رحمان محکوم به پرداخت
مبلغ  111175166ریال در حق محکوم له زینب صفشــکن و مبلغ 5000000
ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت گردیده است با توجه
به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــده و در مهلت مقرر نسبت به
اجرای حکم اقدامی ننموده اســت بنا به درخواست محکوم له به منظور
استیفاء محکوم به و هزینه اجرایی ملک  1302/120متعلق به محکوم علیه و
توسط کارشناس رسمی قوه قضاییه به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده
و مقرر است از ساعت  9الی  12ظهر مورخ  94/9/24در محل اجرای احکام
حقوقی فسا از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت 2000000000
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:
 4ســهم مشاع از  5سهم از یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک به شماره
پــاک  1302/120بخش ده فارس که  4هکتار زمین مزروعی با یک دانگ
از ششدانگ آب (با دور آبیاری هر شش شــبانه روز  24ساعت) واقع
در فسا قره بالغ روســتای علیآباد میباشد و به قیمت  2000000000ریال
کارشناسی گردیده است.
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