ثبتی و دادگستری
پنجشنبه  21دی 1396
آگهی اخطاریه به زوج جهت ثبت طالق
شــهباز دشــتیان در خصوص دادنامه  96099707008401013مورخ
 96/7/26صادره از شعبه  1دادگاه خانواده شیراز مبنی بر ثبت طالق
به درخواست زوجه شما موظف هستید ظرف مدت  7روز از تاریخ
نشــر آگهی به دفترخانه به نشانی شیراز چهارراه مالصدرا کوچه 28
قصردشت فرعی دوم سمت چپ مراجعه و طالق را به ثبت برسانید
در غیر این صورت برابر مقررات ثبتی اقدام خواهد شد.
 /23665م الف
سردفتر ازدواج  217و طالق  16شیراز
محمدصادق یوسفعلی
آگهی ابالغ (وقت) اجرای قرار تحریر ترکه
بدینوســیله اعالم مینماید به موجب درخواست  -1مهسا  -2پریسا
 -3عباس  -4بهرام همگی پیروی بــه طرفیت ماهتاب یزدان پناه به
خواســته قرار تحریر ترکه مرحومه گوهــر همایون فرزند حیدر به
شماره پرونده  9609987143801052در شــورای حل اختالف شعبه
 33مجتمع شماره دو شیراز صادر و وقت اجرای قرار ساعت  10صبح
مورخ  96/11/21تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینده قانونی
آنها ،بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه
متوفی دارند دعوت میشود در موعد مذکور در محل این شورا واقع
در بلوار رحمت خیابان بنیهاشــمی مجتمع شــماره دو شیراز حاضر
شوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
 /23800م الف
مسئول دفتر شعبه  33شورای حل اختالف بنیهاشمی شیراز
رئیسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشود بانک ســینا دادخواستی به خواسته مطالبه
وجه به طرفیت  -1علی ده بزرگی  -2منظر زارع  -3ســید حســن
حسینی باب اناری تسلیم شوراهای حل اختالف بنیهاشمی نموده که
به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخ  96/11/23ساعت 4
عصر تعیین شده است اینک به علت مجهولالمکان بودن خواندگان
به درخواست خواهان و دستور شــورا و تجویز ماده  73قانون آیین
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امــور مدنی مراتب یک
نوبت آگهی میشــود تا خواندگان از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف
یک ماه به دبیرخانه شورا واقع در بلوار رحمت مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند
و در وقت یاد شــده جهت رسیدگی حاضر گردند در غیر اینصورت
وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/23782م الف
شورای حل اختالف شعبه  37مجتمع شماره دو شیراز
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشود بانک سینا با وکالت امیر کاویانی دادخواستی
به خواســته مطالبه و تأمین خواســته به طرفیت سهراب مهرنجانی
و ســعید ریاحیپور و وحید نوریزاده تسلیم شــوراهای حل اختالف
شماره دو شــیراز نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه 960857
ثبت و وقت رســیدگی برای روز شــنبه مورخ  96/11/28ساعت 17
عصر تعیین شــده است اینک به علت مجهولالمکان بودن خواندگان
به درخواست خواهان و دستور شــورا و تجویز ماده  73قانون آیین
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امــور مدنی مراتب یک
نوبت آگهی میشود تا خواندگان از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک
ماه به دبیرخانه شورا واقع در بلوار رحمت خیابان بنیهاشمی مراجعه
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت نمایند و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردند در
غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/23783م الف
شورای حل اختالف شعبه  34مجتمع شماره دو شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  4شیراز
ایمــان دهقانی و امین دهقانی و علیحســین فراحــی قصرابونصر
مدعیاند که تعداد  3برگ سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک
 2067/1599واقع در بخش چهار شــیراز که بــه نام متقاضیان ثبت و
سند صادر و در رهن نیست به علت جابجایی مفقود گردیده است
و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت
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 خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیــت یا خالصه معامله
تسلیم 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.
 /23786م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه یک
آگهی اجراییه
شماره اجراییه9610427143900141 :
شماره پرونده9609987143900654 :
مشخصات محکوم له :شمسی خواسته فرزند محمدابراهیم به نشانی
فارس -شــیراز -خیابان اصالحنژاد خیابان اصغری کوچه اول سمت
راست کدپستی 7165867795
مشــخصات محکوم علیهم -1 :علیرضا مهــران فرزند علیمحمد -2
خدیجه ایمانی فرزند حسن
مشــخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم لــه /محکوم علیه:
محمدصادق جســمانی فرزند فضلاله به نشــانی چهارراه گمرک
ســاختمان پارس طبقه دوم دفتر وکالت آقای رستمی وکیل شمسی
خواسته
محکوم بــه :به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه و شــماره
دادنامه مربوطه  9609977143900774محکوم علیه محکوم اســت
به حکم به محکومیت خواندگان به پرداخــت یکصد میلیون ریال به
انضمام مبلغ دو میلیون و پانصد و بیست هزار ریال و حقالوکاله وکیل
در حق خواهان به صورت تساوی صادر و پرداخت نیم عشر دولتی که
به عهده محکوم علیه میباشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه:
 -1ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گــذارد( .ماده  34قانون
اجرای احکام مدنی)
 -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
 -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر
باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول
و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر
عنوان نزد بانکها و مؤسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به
همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر
نحو نزد اشخاص ثالت دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان
یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار
به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت
میشود (مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
 -4خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار
از اجــرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد (ماده 34
قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی )1394
 -5انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات
تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو
مجازات میشود( .ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
 -6چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی
محکوم علیه از زندان منوط بــه موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود( .تبصره  1ماده  3قانون
نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
/23793م الف
قاضی شعبه سی و چهارم شورای حل اختالف شهرستان شیراز
ابراهیم ابراهیمی
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آگهی ابالغ اجراییه
به موجــب اجراییه شــماره  391مورخ  96/10/19صادره از شــعبه
 42شــعبه حل اختالف زندان که طبق دادنامه شــماره  220دادگاه
تجدیدنظر استان فارس قطعیت یافته لیال خسروی به پرداخت مبلغ
 200میلیون ریال بابت اصل خواســته به عالوه خســارت دادرسی از
تاریخ  94/1/20و هزینه دادرسی به مبلغ  5815000ریال در حق محکوم
له عبدالرضا آزادی محکوم گردیده اســت 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 وفق
مقررات اقدام و کلیه هزینههــای اجرایی نیز از محکوم علیه وصول
خواهد شد.
/23788م الف
شورای حل اختالف شعبه  42ویژه زندان مجتمع شماره دو شیراز
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشــود معصومه معتمدیفر دادخواســتی به
خواسته مطالبه مهریه به طرفیت اســماعیل عابدی فرزند کوچک
آقا تســلیم دادگاه عمومی داراب نموده که به این شعبه ارجاع و به
کالســه  960613ثبت و وقت رسیدگی برای مورخ  96/11/30ساعت
 9/30تعیین شده به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست
خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی
مراتب یک نوبت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی
ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه واقع در بلوار دانشــجو مراجعه و
ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه 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.
/639م الف
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی داراب
نوراله اقبال
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشــود بانک سینا دادخواستی به خواسته مطالبه
وجه به طرفیــت  -1پروین ظفرآبادی  -2هــادی اکرمی  -3مریم
روحی تسلیم شــوراهای حل اختالف بنیهاشــمی نموده که به این
شــعبه ارجاع و به کالســه  /960652ش  37ثبت و وقت رسیدگی
برای مورخ  96/11/23ســاعت  4/30عصر تعیین شده است اینک به
علت مجهولالمکان بودن خواندگان به درخواست خواهان و دستور
شــورا و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا خواندگان
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا واقع در
بلوار رحمت مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم
دادخواســت و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت یاد شده جهت
رسیدگی حاضر گردند در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
/23781م الف
شورای حل اختالف شعبه  37مجتمع شماره دو شیراز
آگهی حصر وراثت
شهال طالقت دارای شناسنامه شــماره  11980متولد  1350به شرح
دادخواســت از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان اقدس طالقت به شماره شناسنامه
 308در تاریخ  1388/1/2در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر برادرزاده
 -2زهره طالقت به شماره شناسنامه  94486صادره از حوزه شیراز
برادرزاده متوفیه
 -3طاهره طالقت به شــماره شناسنامه  420صادره از حوزه شیراز
برادرزاده متوفیه
 -4احسان طالقت به شماره شناسنامه  24742صادره از حوزه شیراز
برادرزاده متوفیه
 -5محسن طالقت به شماره شناسنامه  726صادره از حوزه شیراز
برادرزاده متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /23798م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم
در پرونده کالسه ارجاعی ،محکوم علیه علیرضا کریمی زاده محکوم
به پرداخت محکوم به پرداخت مبلغ  3488256170ریال به انضمام
خسارتهای قانونی در حق محکوم له جعفر زحمتکش سر دوراهی با
وکالت حسین دهقان بنادکی محکوم میباشد ،یکباب واحد صنعتی و
کارگاهی واقع در محله بوکان پاسارگاد با قیمت پایه  1309130000ریال
بابت بخشی از محکوم به و با شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش
میرســد .لذا مراتب آگهی میگردد تا هر کس مایل به شرکت در
مزایده باشد در روز دوشنبه مورخ  96/11/9رأس ساعت  11الی 12
صبح در محل اجرای احکام دادگســتری شهرستان پاسارگاد حضور
یابد و پیشــنهاد خود را در پاکت دربسته تا قبل از ساعت  12تحویل
نماید.
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان از قیمت کارشناسی
شــروع و شخص یا اشــخاصی برنده مزایده میباشند که باالترین
قیمت را پیشنهاد نمایند.
-2هرکس مایل به خرید باشد میتواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد وجه مزایده از شــخص برنده نقدا ً دریافت میگردد
و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از ســیر مراحل قانونی و
صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد.
-4در صورتــی که در مهلــت مقرر خریدار مابقــی وجه مزایده را
پرداخت ننماید ســپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده به نفع
دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.
-5در صــورت وصول اعتراض از طرفین ظــرف یک هفته از تاریخ
مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض از سوی
دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد.
مشخصات ملک مورد مزایده به شرح ذیل میباشد:
 -1مالک علیرضا کریمی زاده مهرآبادی فرزند قربانعلی میباشد.
 -2نشانی ملک سعادتشــهر ،بعد از محله بوکان (کارواش کریمی)
میباشد.
 -3مشخصات ثبتی ملک مورد مزایده دارای دفترچه سند مالکیت
دارای پالک ثبتی  9/461صفحه  371و ثبت  20778به سریال 034330
میباشد.
 -4مشخصات ملک دارای عرصه به مساحت  2723اعیان و مغازه با
انشعابات آب ،برق و گاز میباشد که دارای  -1اتاق نگهبانی مساحت
 28مترمربع و با ارتفاع  3متر با پوشــش سقف شیروانی میباشد.
 -2موتورخانه به مســاحت  28مترمربع با ارتفاع  3متر با پوشــش
سقف شیروانی  -3تعمیرگاه ماشین سنگین به مساحت  28مترمربع
و ارتفاع  3متر با پوشش سقف شیروانی  -4تعمیرگاه به مساحت 28
مترمربع به ارتفاع  3مترمربع با پوشــش شیروانی  -5اسکلت نیمه
تمام با مســاحت  28مترمربع با ارتفاع  3مترمربع با پوشش سقف
شیروانی  -6دیوار اطراف زمین به طول  150مترمربع و با ضخامت 20
سانتیمتر مربع میباشد.
 -5ارزش ملک بــا توجه به موارد مذکور و جمیــع جهات مؤثر در
ارزیابی به مبلغ ( )1309130000یک میلیارد و سیصد و نه میلیون و صد
و ســی هزار ریال کارشناسی گردیده و قیمت پایه از قیمت مذکور
شروع میگردد.
 /2152م الف
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پاسارگاد
علی حسینپور
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آگهی احضار متهم
بدینوســیله به متهم رسول شمشیری فرزند محمود که به اتهام سرقت تعزیری ده رأس گوسفند موضوع شکایت ببراز ایزدی تحت تعقیب میباشد
اعالم میگردد ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه دوم دادیاری دادسرای شهرستان استهبان حاضر گردد در غیر
این صورت برابر مقررات آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
 /267م الف
دادیار شعبه دوم دادسرای استهبان
میالد پیروزی
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به علیمحمد ســتوده فرزند کوهیار ابالغ میگردد به
موجب دادنامه شماره  245مورخ  96/9/19در پرونده کالسه 96/222
ح به خواسته مطالبه وجه چک محکوم به پرداخت مبلغ  200000000ریال
بابت اصل و  5095000هزینه دادرسی در حق خواهان صادق شیروانی
گردیدهاید به لحاظ غیابی بودن رأی صادره میتوانید ظرف بیست
روز از تاریخ انتشار آگهی تقاضای واخواهی نمایید.
 /2150م الف
شورای حل اختالف شعبه مادر سلیمان شهرستان پاسارگاد
آگهی
نظر به اینکه خواهان حسین شعبانی فرزند ناصر دادخواستی به طرف
اماناله زارع و عبداله ماندنی فرزند دریا به خواســته تقاضای الزام
خوانده به انتقال ســند خودرو پیکان به شماره  366د  38ایران  63و
هزینه دادرسی تقدیم شورای حل اختالف شهرستان پاسارگاد نموده
که جهت رسیدگی به شعبه اول شورای حل اختالف ثبت گردیده که
وقت رســیدگی آن مورخ  96/11/30ساعت  16/30تعیین شده است.
به علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز
ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /2151م الف
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سعادتشهر
جواد میری
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشود بانک سینا با وکالت امیر کاویانی دادخواستی
به خواســته مطالبه و تأمین خواسته به طرفیت نرجس خاتون صعود
و محمد شبانی و بیگم طاهری تســلیم شوراهای حل اختالف شماره
دو شــیراز نموده که به این شــعبه ارجاع و به کالسه  960856ثبت
و وقت رســیدگی برای روز شــنبه مورخ  96/11/28ساعت 16/30
عصر تعیین شده است اینک به علت مجهولالمکان بودن خواندگان
به درخواست خواهان و دســتور شورا و تجویز ماده  73قانون آیین
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امــور مدنی مراتب یک
نوبت آگهی میشود تا خواندگان از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک
ماه به دبیرخانه شورا واقع در بلوار رحمت خیابان بنیهاشمی مراجعه
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت نمایند و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردند در
غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/23780م الف
شورای حل اختالف شعبه  34مجتمع شماره دو شیراز
آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف داراب در نظر دارد
به موجب پرونده اجرایی کالســه  7/471/96صادره از شورای حل
اختالف شــعبه خانواده یک منزل مسکونی به شماره ثبت  17783و
شــماره ملک  8125/427بخش  12فارس متعلق به مهدی هنرمند
فرزند محمد که در حال حاضر خودش در آن ســکونت دارد واقع
در فورگ دوبرجی خیابان امامزاده کوچه امام صادق(ع) کوچه شهید
صیاد شــیرازی کدپســتی  7488151319را به قیمت پایه 790160000
ریال را به مزایده گذارد در تاریخ  96/11/11رأس 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 میبایســت پرداخت گردد
در صورتی که برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشــتن مورد
مزایــده خودداری نماید مبلــغ مذکور (ده درصد) پس از کســر
هزینههای اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 /636م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه خانواده داراب
سید محسن موسوی
آگهی اجراییه
شماره اجراییه9610427141700197 :
شماره پرونده9609987141700363 :
مشــخصات محکوم له :لیال شهدی فرزند حســین به نشانی استان
فارس -شهرستان شیراز -بلوار مدرس آخر  30متری شهید کالنتری
کوچه  27پالک  297کدپستی 7155793783
مشخصات محکوم علیه :منصور رزمجوئی فرزند خداداد
محکوم به :پرونده کالسه  12/960368به موجب دادنامه شماره 556
مورخ  96/7/29صادره از قاضی محترم شعبه  12شورای حل اختالف
مجتمع شماره یک شیراز که به مرحله قطعیت رسیده محکوم علیه
محکوم اســت به پرداخت مبلغ  680هزار تومان بابت اجور معوقه و
مبلغ  321900تومان بابت قبوض و پرداخت مبلغ  171000تومان هزینه
دادرسی و خســارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ
 96/6/5لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت هزینه اجرایی
در حق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه:
 -1ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجــرا گذارد( .ماده  34قانون
اجرای احکام مدنی)
 -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
 -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال
منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که
به هر عنوان نزد بانکها و مؤسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او
به هر نحو نزد اشخاص ثالت دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث
و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور
از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست
اعســار به مقام قضایــی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له
بازداشت میشــود (مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
)1394
 -4خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار
از اجــرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد (ماده 34
قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی )1394
 -5انتقال مــال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به
یا هر دو مجازات میشــود( .ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت
مالی )1394
 -6چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی
محکوم علیه از زندان منــوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود( .تبصره  1ماده  3قانون
نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
/23791م الف
شعبه  12شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شیراز

احضار متهم
نظر به اینکه علی والی نژاد فرزند حسن فع ً
ال مجهولالمکان که به اتهام ایراد
ضرب و جرح عمدی به وسیله چاقو موضوع شکایت حمزه باقری به والیت
از فرزندش هومان باقری در پرونده کالســه  960787شعبه  103دادگاه
کیفری دو شهرستان داراب تحت پیگرد بوده و وقت رسیدگی پرونده برای
مورخ  96/11/25ســاعت  9صبح تعیین شده ابالغ میگردد در وقت مقرر
در جلسه دادگاه حاضر شــود در خصوص عدم حضور وفق مقررات اقدام
خواهد شد.
/638م الف
رئیس شعبه  103دادگاه کیفری دو شهرستان داراب
جابر نظافت
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شماره  /960168ش  2مورخ  96/10/10صادره از شعبه دوم
شورای حل اختالف شماره یک که طبق دادنامه شماره 9609977140700190
قطعیت یافته است علی فوالدیان دمر فرزند خونسار به الزام به تنظیم سند
خط همراه به شــماره  09171094101در حق محکوم له فرشــید زارع محکوم
گردیده است بدینوســیله 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 خواهد شد.
/23790م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم مجتمع شماره یک شیراز
محمد انصاری
آگهی حصر وراثت
شــمسالضحی جوادی فرزند احمد دارای شناسنامه شــماره  182متولد
 1343/2/2به شرح دادخواست به کالسه  199/96از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدمهدی
صفاری فرزند محمدجعفر به شماره شناسنامه  26378در تاریخ 96/10/5
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر مادر متوفی
اینک با انجام تشــریفات 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 نشــر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /259م الف
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف استهبان
زین العابدین عدالت
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب پرونده کالســه  960213شــعبه  10اجرای احکام کیفری شیراز و
حسب دستور معاون محترم دادستان پالک ثبتی  5630شماره دفتر امالک
 83صحفه  565به شماره ثبت ملک  3583بخش ناحیه  2شیراز ملکی زهرا
مظلومپور فرزند حسن به شماره ملی  2291345540به آدرس فلکه مصدق
سمت راست کوچه شــهید عباس دوران اولین فرعی سمت چپ پالک اول
نوع ملک طلق کاربری خانه وضعیت عرصه و اعیان که بازداشــت میباشد
با توجه به عدم معرفی محکوم علیه از ســوی وثیقه گذار از طریق مزایده
حضوری پس از انجام تشریفات قانونی و رعایت ماده  75قانون اجرای احکام
مدنی رأس ساعت  9تا  10/30مورخ  96/11/3در دفتر اجرای احکام شماره 10
شیراز واقع در مجتمع شهید قدوسی واقع در حیاط به فروش خواهد رسید
مزایده از مبلغ ارزیابی شــده توسط کارشناس محترم دادگستری شروع و
شخص یا اشخاصی که باالترین مبلغ پیشنهادی را ارائه دهند برنده مزایده
خواهند بود برنده موظف است ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقدا ً و مابقی
را ظرف یک ماه از تاریــخ برگزاری مزایده پرداخت کند چنانچه برنده در
وقــت مقرر ظرف یک ماه از پرداخت مابقی بهــای مزایده خودداری کند
سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید
خواهد شد ضمن ًا طالبین می توانند  5روز قبل از تاریخ انجام مزایده از ملک
دیدن نمایند.
نظریه کارشناس :ملک موردنظر دارای عرصه به مساحت  111/78مترمربع
به صورت عرصه و اعیان و ششدانگ به ثبت رسیده و اعیانی به صورت یک
ســاختمان دو طبقه با مصالح بنایی قدیمی با ســقف تیر چوبی تفال و سقف
شیروانی و نمای ســیمانی که به صورت مخروبه و ترک خورده به مساحت
هر طبقه حــدود  70مترمربع جمع ًا  140مترمربع زیربنا و دارای حیاط و دیوار
حیاط و تأسیســات آب و برق و گاز میباشد که با توجه به موقعیت ملک و
مساحت عرصه و اعیان قدیمی جمع ًا به مبلغ  950000000نهصد و پنجاه میلیون
ریال تعیین گردیده ارزیابی میگردد.
 /23785م الف
اجرای احکام کیفری  10شیراز
آگهی ابالغ دادنامه
پرونده کالسه 9609987144500720
تصمیم نهایی شماره9609977144500997 :
شعبه چهلم شورای حل اختالف شیراز
خواهان :اســداله پناهی فرزند شــعبانعلی با وکالت ســمانه رضائی نژاد
اصطهباناتی فرزند خلیل به نشــانی شــیراز چهــارراه پارامونت کوچه دو
قصردشت ساختمان داور دفتر آقای مقتدری
خوانده :سیروس امیری فرزند جنگلی مجهولالمکان
خواسته :مطالبه وجه چک
به تاریخ  96/9/11در وقت فوقالعاده جلســه شــعبه  40شورای حل اختالف
تشکیل است پرونده کالســه از دفتر شورا واصل و تحت نظر قرار گرفت
با بررســی محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی شورا ختم رسیدگی
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی میگردد.
رأی قاضی شورا
در خصوص دادخواست خواهان اســداله پناهی فرزند شعبانعلی با وکالت
سمانه رضایی نژاد وکیل دادگســتری به طرفیت خوانده سیروس امیری
فرزند جنگلی به خواســته مطالبه مبلغ بیســت میلیون ریال بابت وجه یک
فقره چک به شــماره  1135/292003/55مورخ  95/3/24عهده بانک ملت
شعبه مرکزی به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به
محتویات پرونــده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال
علیه که حکایت از عدم پرداخت وجه چک در سررســید دارد و با توجه به
الیحه وکیل خواهان به شماره  13960120011699866ثبت دفتر گردیده نظر
به اینکه خوانده علیرغم انتشــار آگهی وقت رسیدگی در روزنامه و رعایت
انتظار کافی در جلسات رسیدگی شورا حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان
دفاعی به عمل نیاورده اســت اصل ســند تجاری در ید دارنده حکایت از
مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و دلیلی که حکایت
از پرداخت وجه چک برائت ذمه نماید ارائه نگردیده فلذا با احراز اشــتغال
ذمه خوانده و اســتصحاب دین با توجه به نظریه مشورتی مورخ 96/9/8
اعضای شورا ،دعوی خواهان وارد تشخیص و مستندا ً به ماده  26 ،25 ،18 ،9و
 27قانون شوراهای حل اختالف و مواد  311 ،310و  313قانون تجارت و تبصره
الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور چک
و مــواد  519 ،198و  522از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت
خوانده به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس
شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلــغ  580000ریال بابت
هزینهی دادرســی و تمبر برابر با اصل و پرداخت حقالوکاله وکیل مطابق
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم میگــردد .رأی صادره غیابی و ظرف
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت
بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی شــیراز
میباشد.
 /23797م الف
قاضی شعبه  40شورای حل اختالف مجتمع شماره دو (بنیهاشمی) شیراز
مصطفی نوروزی

