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آگهی ابالغ اجراییه
بدینوسیله به محکوم علیهما زهره زمانی فرزند قهرمان و مقصود محمدزاده فرزند علی که مجهولالمکان میباشند ابالغ میگردد چون وفق دادنامه
شــماره  9509977520101345صادره از شعبه اول در پرونده شــماره  950410محکوم به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ
نه میلیون و هشتصد و شــصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
از تاریخ سررسید ســفتهها مورخ  95/4/20تا یوماالداء در حق محکوم له هادی نامآور خانیمنی و نیم عشر دولتی به مبلغ پانزده میلیونریال در حق
دولت شدهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق
مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
 /253م الف
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اقلید
آگهی احضار متهم
نظــر به اینکه کمــال منصورآبــادی فرزند محمد بــه اتهام جعل و
اســتفاده از ســند مجعول و کالهبرداری در پرونده کالسه 921296
موضوع شکایت شــهرداری شیراز از طرف این دادسرا تحت تعقیب
هست و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان
میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ
تا پس از درج آگهی در شعبه  11بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب
شــیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس
از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب مواد  217و 218
قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/8775م الف
بازپرس شعبه  11دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
عزیز زارعی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه مسعود بشــارت فرزند عباس به اتهام سرقت گوشی
تلفن همراه حسب شکایت ماهان کرهانی شیرازی در پرونده کالسه
 960189این شــعبه بازپرســی تحت تعقیب بوده و ابالغ احضاریه به
واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشــان میســر نگردیده است
بدینوسیله در اجرای ماده  174از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
 1392بــه نامبرده ابالغ تا با قید فوریت در شــعبه پنجم بازپرســی
دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شــیراز به منظور پاسخگویی و
دفاع از اتهام انتســابی حاضر گردد .بدیهی است پس از انقضاء یک
ماه از تاریخ انتشار این آگهی و مستندا ً به قسمت اخیر از ماده قانونی
مرقوم ،تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /8778م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی
آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کالســه  960084الــف خ  2محکوم له هاله
خســروی تقاضای فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز محکوم علیه/
اجرای دستور فروش اموال یک دســتگاه پژو  405به شماره انتظامی
 153هـ  95ایران ( 63علی اخبارفر) که نوع و مشــخصات آن به شرح
ذیل میباشــد معادل مبلغ  199500000ریال بابــت محکوم به و هزینه
دادرســی از طریق مزایده و انتشــار آگهی در یکی از روزنامههای
کثیراالنتشــار محلی اســتان فارس را نموده به همین سبب در روز
سهشنبه مورخ  96/5/17از ســاعت  11/30الی  12/30در محل اجرای
احکام مجتمع قضایی دادگاههای خانواده شــیراز -اطلســی مزایده
برگزار خواهد شــد متقاضیان میتوانند در مدت پنــج روز قبل از
تاریخ مزایده اموال را مالحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شــروع
میشود براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 210000000
ریال (دویســت و ده میلیون ریال تمام) و برنده مزایده کسی است
که باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را فیالمجلس به عنوان
سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت  30روز
از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مابقی اموال
سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد
شــد این آگهی نوبت اول میباشد ضمن ًا ده درصد مبلغی که قادر به
خرید مورد مزایده میباشــید وجه نقد و یا به حساب سیبا خودتان
واریز و دسته چک به همراه داشته باشید.
مورد مزایده :یک دستگاه خودرو سواری پژو  405جیال ایکس ،رنگ
نقرهای -متالیک مدل  1392به شــماره انتظامی  153هـ  95ایران 63
که در پارکینگ گلسرخ توقیف میباشد.
/8782م الف
مدیر اجرای احکام مجتمع قضایی دادگاههای خانواده شیراز
عبدالرضا شیخی
آگهی حصر وراثت
صمد چشموهم فرزند ثانی دارای شناسنامه شماره  11متولد 43/2/16
صادره از اقلید به شرح دادخواست و با ارایه گواهی فوت به شماره
 889852ف 18/و گواهــی اداره دارایی از این دادگاه درخواســت
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان همدم
راســخ فرزند هدایت به شماره شناســنامه  158در تاریخ 96/4/15
در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و وراث حینالفوت آن
مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2حسین چشموهم فرزند ثانی به شــماره شناسنامه  62صادره از
حوزه اقلید فرزند ذکور
 -3محمدکاظم چشموهم فرزند ثانی به شماره شناسنامه  39صادره
از حوزه اقلید فرزند ذکور
 -4بهرام شــایان مهر فرزند ثانی به شماره شناسنامه  216صادره از
حوزه اقلید فرزند ذکور
 -5شهرام شــایان مهر فرزند ثانی به شماره شناسنامه  45صادره از
حوزه اقلید فرزند ذکور
 -6بیبی صدیقه چشــموهم فرزند ثانی به شــماره شناسنامه 403
صادره از حوزه اقلید فرزند اناث
 -7زهره چشموهم فرزند ثانی به شــماره شناسنامه  422صادره از
حوزه اقلید فرزند اناث
 -8ثانی چشــموهم فرزند صمد به شماره شناسنامه  8424صادره از
حوزه اقلید همسر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفیه 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.
 /274م الف
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف اقلید
سید مرتضی مسعودی
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  139660311008000791هیأت مورخ  96/3/21موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی لطفاله ماهوری جهرمی فرزند محمد به شــماره
شناسنامه  168صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 408مترمربــع پالک  284فرعی از  4084اصلی مفروز و مجزی شــده
از پــاک  22فرعی از  4084اصلی واقــع در بخش  11فارس خریداری
از مالک رســمی حمیدرضا خواجه محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز در روزنامه عصر
مردم آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهــی 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 اول96/4/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/5/15 :
/481م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه  -1محمدجواد افتخــارزاده فرزند فرهاد به اتهام ایراد جرح
عمدی با چاقو و نگهداری اســپری فلفلی  -2یوسف علیپور به اتهام ایراد
جرح عمدی با چاقو حسب شکایت قاســم نیازی فرزند نوذر در پرونده
کالســه  96/7573/030199/26این شعبه بازپرســی تحت تعقیب بوده و
ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت متهمین میسر نگردیده
اســت بدینوســیله در اجرای ماده  174از قانون آیین دادرســی کیفری
مصوب  1392به نامبردگان ابالغ تا با قید فوریت در شعبه پنجم بازپرسی
دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از
اتهام انتسابی حاضر گردند .بدیهی اســت پس از انقضاء یک ماه از تاریخ
انتشــار این آگهی و مستندا ً به قسمت اخیر از ماده قانونی مرقوم ،تصمیم
غیابی اتخاذ میگردد.
 /8784م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  960001صادره از شعبه اول شورای حل اختالف
اقلید که طبق دادنامه شــماره  960997885060006قطعیت یافته است
محمدحســین قنبرزهی گرگیج فرزند ولی به الزام خوانده به تنظیم سند
رسمی خودروی سواری پیکان به نام خواهان به شماره  791ج  77ایران 85
در حق محکوم له رخشــنده صیادی محکوم گردیده است بدینوسیله به
نامبرده ابالغ میشــود ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به
اجرای مفــاد اجراییه اقدام نماید در غیر اینصــورت در جهت اجرای حکم
مزبور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/272م الف
شورای حل اختالف شعبه اول اقلید
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  139660311008000776هیأت مورخ  96/3/20موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی مهدی ســبوئی جهرمی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 673
صادره از جهرم در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  158/40مترمربع
پالک  198فرعی از  4375اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  80فرعی
از  4375اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از مالک رســمی علیرضا
محبوبیپور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم آگهی میشــود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند 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 ،دادخواســت 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 اول96/4/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/5/15 :
/495م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان
آگهی حصر وراثت
حمید خسروی فرزند حسین دارای شناسنامه شماره  2529662479متولد
 1349/1/1به شــرح دادخواست به کالسه  81/96از این دادگاه درخواست
گواهی حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســین
خسروی فرزند محمدعلی به شماره شناســنامه  2529041555در تاریخ
 95/5/19در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت
آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2جلیل خســروی به شماره شناســنامه  2529618577صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -3محمدعلی خسروی به شماره شناسنامه  2529217440صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -4محمدحسن خســروی به شماره شناســنامه  2529163138صادره از
حوزه استهبان فرزند متوفی
 -5فاطمه خســروی به شماره شناســنامه  2529591075صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -6صدیقه خسروی به شماره شناســنامه  2529173125صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -7نرگس خاتون خســروی به شماره شناســنامه  2529208001صادره از
حوزه استهبان فرزند متوفی
 -8رباب سلیم به شماره شناسنامه  2529156662صادره از حوزه استهبان
همسر دائمی متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /92م الف
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف استهبان
زین العابدین عدالت
آگهی حصر وراثت
اهللیار شــیروانی دارای شناسنامه شــماره  750متولد  1357/5/10صادره
از ابوالوردی به شــرح دادخواســت به کالســه  96/109ح از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
فرجا ...شــیروانی به شماره شناسنامه  729در تاریخ  96/2/30در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2یدا ...شــیروانی به شماره شناســنامه  495صادره از حوزه ابوالوردی
فرزند متوفی
 -3مینا شــیروانی به شماره شناســنامه  1055صادره از حوزه فسا فرزند
متوفی
 -4عالمتاج شیروانی به شماره شناسنامه  72صادره از حوزه  3مرودشت
فرزند متوفی
 -5بهتاب شــیروانی به شماره شناســنامه  275صادره از حوزه  8شیراز
فرزند متوفی
 -6سلطان شیروانی به شــماره شناسنامه  15صادره از حوزه مرکزی فسا
فرزند متوفی
 -7زینب شیروانی به شماره شناسنامه  1197صادره از حوزه  3مرودشت
فرزند متوفی
 -8عالمبها شیروانی به شماره شناسنامه  1150صادره از حوزه مرکزی فسا
فرزند متوفی
 -9نزاکت شیروانی به شماره شناسنامه  1025صادره از حوزه مرکزی فسا
همسر متوفی و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه یک مرتبه
آگهی مینماید تا هر شخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /1995م الف
قاضی شعبه مادر سلیمان شورای حل اختالف شهرستان پاسارگاد
عبدا ...محمدی

سال بیست و  دوم شماره 6114

آگهی فقدان سند مالکیت بخش چهار شیراز
محمد جعفری با تســلیم دو برگ استشــهادیه که در دفتر اســناد
رسمی شماره  360شــیراز تنظیم گردیده اســت مدعی است که
تعداد یک برگ ســند مالکیت مربوط به  18ســهم از  60سهم سهام
ششــدانگ پالک  1381/250واقع در بخش چهار شیراز که ذیل دفتر
 139520311001001413در رهن نیست به علت جابجایی مفقود گردیده
است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق
مــاده  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 میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل
مراجعه و اعتراض خــود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه
معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /8785م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آمنه زارع فرزند حسین و ماندانا زارع فرزند مهران به
اتهام افترا در پرونده کالسه  941375موضوع شکایت مهران زارع از
طرف این دادسرا تحت تعقیب هســتند و ابالغ احضاریه به واسطه
نامعلوم بودن محل اقامت ایشــان میســور نگردیده بدینوسیله در
اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور کیفری مراتب به نامبردگان ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه
 11بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و
دفاع از اتهام انتســابی حاضر گردند پــس از انقضاء یک ماه از تاریخ
انتشــار این آگهی به موجب مــواد  217و  218قانون مذکور تصمیم
غیابی اتخاذ میگردد.
/8772م الف
بازپرس شعبه  11دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
عزیز زارعی
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  139660311008000952هیأت مورخ  96/4/10موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی رضا نصــر دهزیری فرزند جمال به شــماره
شناسنامه  0صادره از جهرم در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 232/30مترمربع پالک  6فرعی از  3799اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  3799اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از مالک رسمی
جمال نصر محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم 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 تسلیم 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.
تاریخ انتشار نوبت اول96/4/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/5/15 :
/501م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان
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آگهی
خواهان لیال یونسی به طرفیت حسین سالمی فرزند علیاکبر دادخواستی
به خواســته تقاضــای صدور حکم طــاق تقدیم دادگاههــای عمومی
شهرســتان اقلید نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی
(حقوقی) دادگستری شهرســتان اقلید واقع در شهرستان اقلید ارجاع و
به کالســه  9609987520100082ثبت گردیده که ظرف یک هفته تعیین
شده 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 نوبــت در یکی از جراید
کثیراالنتشــار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در مهلت مقرر
فوق جهت معرفی داور خود در شعبه حاضر گردد.
 /267م الف
شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان اقلید
آگهی تغییرات شرکت رایان هوش نیکان سامانش شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  41570و شناسه ملی 14004800730
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ  96/3/20تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
محل شرکت از آدرس قبلی در شیراز به آدرس جدید در شیراز خیابان
مالصدرا کوچه  7ساختمان  210طبقه دوم واحد  4کدپستی 7134643718
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
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.
 /8777م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  950240مورخ  96/4/24صادره از شعبه دوم
شورای حل اختالف اقلید که طبق دادنامه شماره 9509978852300300
شعبه دوم شورای حل اختالف اقلید به قطعیت رسیده نصراله اسفندیاری
فرزند رضا مجهولالمکان در حق محکوم له هاشم همتی محکوم گردیده
است بدینوسیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف ده روز از تاریخ انتشار
این آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در غیر اینصورت در
جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات اقدام و کلیه هزینههای اجرایی نیز
از محکوم علیه وصول خواهد شد.
/270م الف
شعبه دوم شورای حل اختالف اقلید
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  25001545مورخ  94/11/1هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اسمعیل دهقانی فرزند علیاکبر به شماره شناسنامه  2صادره
از خفر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  164/27مترمربع تحت
پالک  191/1066مفروز و مجزا شــده از پالک  191/425واقع در روستای
گلبرنجی خفر انتقالی از حســن تمدن گلبرنجی محرز گردیده اســت.
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 60
روز 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 انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/4/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/5/15 :
/8774م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خفر
رضا حقانی نیا

آگهی ابالغ دادنامه
پرونده کالسه9509988857200194 :
تصمیم نهایی شماره9609978857200127 :
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان پاسارگاد /قدیم
خواهان :ســعید تراب فرزند امیدعلی با وکالت شــهال حسینینژاد
مطلق فرزند ســید حسین به نشــانی شــیراز -چهارراه گمرگ-
ساختمان نادر -طبقه  -3واحد 31
خوانده :حامــد امیری فرزند محمدباقر به نشــانی کرمانشــاه-
مرکزی -شــهرک کیانشــهر 20 -متری برق -کوی گلستان -پالک
 -30منزل شخصی
خواستهها -1 :مطالبه خسارات دادرسی  -2مطالبه وجه  2فقره چک
به مبلغ  10میلیون تومان
شورا ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال ،تکیه بر
شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود به شرح
ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی شورا
در خصوص دادخواســت ســعید تراب فرزنــد امیدعلی با وکالت
شهال حســینینژاد به طرفیت حامد امیری فرزند حسین به خواسته
مطالبه مبلــغ  10000000ریال وجه چک به شــماره 236861/236862
بانک صادرات شــعبه شــیرودی کرمان و کلیه خسارات دادرسی
اعم از هزینه دادرســی و خسارت تأخیر تأدیه و با توجه به محتویات
پرونــده ،نظر به اظهارات خواهان و بقای الشــه چک و گواهی عدم
پرداخت بانک محال علیه در دســت دارنده دلیل مدیونیت صادر
کننده میباشــد و اینکه خواندگان دلیل و مدرکی در خصوص اثبات
پرداخت دیون ارایه ننموده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول
نداشته و تالش در صلح و سازش ذاتالبین نیز محقق نگردیده و با
عنایت به نظریه مشــورتی اعضا محترم شورا به شرح جلسه مورخ
 96/3/13دعوی خواهان محمول بر صحت دانسته و مستندا ً به ماده
 9قانون شــورا و مواد  198و  519و  522قانون آیین دادرسی مدنی و
 313و  314قانون تجارت و قانون استفســاریه تبصره الحاقی به ماده
 2قانون اصالح مواد از قانون صدور چک مجمع تشــخیص مصلحت
نظام حکم بــه محکومیت خواندگان به نحــوه تضامنی به پرداخت
مبلــغ  100000000ریال بابت اصل خواســته و  3315000ریال بابت هزینه
دادرسی ،خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک الی زمان
اجرای حکم صادر و اعالم میگردد .رأی صادره غیابی و ظرف  20روز
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ظرف  20روز دیگر قابل
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی پاسارگاد میباشد.
 /1997م الف
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف سعادتشهر
حسین حسینی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در پرونده کالســه  950065اجرایی این شــعبه محکوم علیهم  -1امراهلل
قنبرینژاد کوشکی فرزند حسن  -2حمیدرضا قنبرینژاد کوشکی فرزند
امــراهلل محکومند به نحــو تضامنی به مبلــغ  237000000ریال بابت اصل
خواسته و سایر خسارات قانونی در حق محکوم له محمد آذرسای فرزند
نگهدار با توجه به اینکه پالک ثبتی شماره  401فرعی از  156اصلی از بخش
 5ناحیه  3به مســاحت  186/76ملکی محکوم علیــه امراهلل قنبرینژاد
کوشکی به مشــخصات دارای عرصه و اعیان مسکونی و دارای انشعاب
آب ،برق ،گاز و قدمت ســاخت حدود  42سال و غیر قابل سکونت واقع
در روستای کردشــول بابت استیفای بخشی از محکوم به از جانب اداره
ثبت اسناد و امالک پاســارگاد توقیف گردیده و طبق نظریه کارشناس
به شــماره /13/96ک مورخ  96/3/9به مبلغ  162056000ریال ارزیابی و
برآورد قیمت گردیده اســت و نظر به عدم اعتراض طرفین به نظریه
کارشناس در راستای درخواست محکوم له جهت فروش ملک مذکور از
طریق مزایده در تاریخ  96/5/14رأس ســاعت  10صبح مزایده به شرح
فوق شــروع و در ســاعت  12در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری
شهرستان پاســارگاد خاتمه خواهد یافت مزایده از قیمت اعالم شده با
نظریه کارشناسی شروع و به هر شــخص حقیقی و حقوقی که باالترین
قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شد  10درصد وجه مزایده فی
مجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی
ظــرف یک ماه از وی وصول و پس از ســیر مراحل قانونی و صدور حکم
تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شــد .در صورتی که
در مهلت مقرر خریدار مابقی 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 طرفین ظرف یک هفته از تاریخ
مزایده نســبت به نحوه انجام مزایده تا رســیدگی به اعتراض از سوی
دادگاه مورد مزایده به خریدار 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.
 /1998م الف
رئیس اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختالف دادگستری شهرستان
پاسارگاد
عبداهلل محمدی

آگهی حصر وراثت
مهدی احمدیان فرزند محمد دارای شناسنامه شماره 2529261441
متولد  1357/11/17به شــرح دادخواســت به کالسه  78/96از این
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شــادروان محمد احمدیان اصطهباناتی فرزند محمدجعفر به شماره
شناسنامه  2529576718در تاریخ  96/4/12در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2علیرضا احمدیان اصطهباناتی به شــماره شناسنامه 2520044391
صادره از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -3مریم احمدیان اصطهباناتی به شــماره شناسنامه 2529683344
صادره از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -4زهرا احمدیان اصطهباناتی به شــماره شناسنامه 2529697337
صادره از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -5لیال احمدیان اصطهباناتی به شــماره شناسنامه 2529272336
صادره از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -6ســعیده احمدیان اصطهباناتی به شماره شناسنامه 2520003537
صادره از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -7فاطمه صغری یلسوار به شماره شناسنامه  2529492794صادره
از حوزه استهبان مادر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه
عصر مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /91م الف
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف استهبان
زین العابدین عدالت

آگهی حصر وراثت
محمدمهدی اســدی دارای شناسنامه شــماره  99متولد  1364/1/1به
شرح دادخواســت از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان عباس اسدی به شماره شناسنامه 609
در تاریخ  94/6/17در اقامتگاه دائمی خود اصفهان بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر محمدمهدی اسدی فرزند عباس به
شماره شناسنامه  99متولد  64/1/1صادره از اقلید فرزند متوفی
 -2محمود اســدی به شماره شناســنامه  2530064075متولد 70/2/12
صادره از حوزه اقلید فرزند متوفی
 -3فاطمه اسدی به شماره شناسنامه  98متولد  61/1/1صادره از حوزه
اقلید فرزند متوفی
 -4سکینه اســدی به شماره شناســنامه  2530185492متولد 58/7/1
صادره از حوزه اقلید فرزند متوفی
 -5خدیجه اسدی به شماره شناســنامه  1140متولد  53/2/2صادره از
حوزه اقلید فرزند متوفی
 -6زهرا اسدی به شماره شناسنامه  473متولد  66/11/11صادره از حوزه
اقلید فرزند متوفی
 -7ساریگل طهماسبی به شماره شناسنامه  129متولد  33/3/4صادره
از حوزه اقلید همسر دائمی متوفی
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.
 /269م الف
شعبه اول شعبه حل اختالف اقلید

