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آگهی تغییرات شرکت نیروآفرینان تکاب برق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  35581و شناسه ملی 10530478857
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  96/8/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید فارس -شهرستان شیراز -پل امیرکبیر خیابان یقطین کوچه  7یقطین پالک  0طبقه همکف کدپستی
 7176888750انتقال یافت.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /23804م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشــود مصطفی فرمانی دادخواستی به خواسته
الزام به تنظیم ســند خط تلفن همــراه  09177369628به طرفیت
حمید علیپور تسلیم شــوراهای حل اختالف شماره یک نموده که به
این شعبه ارجاع و به کالسه  /960520ش  2ثبت و وقت رسیدگی برای
مورخ  96/11/28ســاعت  17عصر تعیین شــده است اینک به علت
مجهولالمکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور شورا و
تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ
انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شــورا واقع در شورای
حل اختالف شماره یک مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت
رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
/23806م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم مجتمع شماره یک شیراز
محمد انصاری

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله بــه رحیم جعفــری که به موجــب دادنامه شــماره
 9609977144100854در پرونده کالســه  960667به خواسته مطالبه
مبلغ دو میلیون و ششــصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت
خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست ( )96/6/5و مبلغ
ششــصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق
تعرفه قانونی در حق خواهان شــرکت خدماتی مهتاب سحر شیراز با
مدیرعاملی امامی با وکالت علی شــیخی محکوم گردیده است ابالغ
میشود چنانچه نســبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست
روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در
شیراز بلوار رحمت بنیهاشــمی مجتمع شوراهای حل اختالف شماره
دو شــیراز تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر
طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
 /23817م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  36بنیهاشمی مجتمع شماره دو
شیراز
محمد نظری

آگهی حصر وراثت
جعفر محمدپور دارای شناســنامه شماره  948متولد  1333به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان علیرضا محمدپور به شماره شناسنامه
 2286609209در تاریــخ  96/8/18در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر جعفر محمدپور پدربزرگ متوفی
 -2رقیه راســتی به شــماره شناســنامه  19صادره از حوزه سیوند
مادربزرگ متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی 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.
 /23815م الف
شعبه  33مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز

آگهی حصر وراثت
شهربانو فریدونی دارای شناسنامه شماره  1108متولد  1350/2/15به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان باباجان فریدونی به شماره شناسنامه
 586در تاریخ  1352/3/26در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2عباس فریدونی به شماره شناسنامه  100949صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -3آمنه جوکان به شــماره شناســنامه  1384صادره از حوزه شیراز
زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی 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.
 /23811م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سعیده احمدی فرزند پنجعلی به شرح
دادخواســت تقدیمی ثبت شده به کالسه  9609988838600247از
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان محمدحسین موســائی در اقامتگاه دائمی خود بدرود
حیات گفته و وراث حینالفوت آن منحصرند به:
 -1فاطمه موســائی به شــماره شناســنامه  5140109484صادره از
سروستان فرزند متوفی
 -2فریبا موســائی به شــماره شناســنامه  5140137089صادره از
سروستان فرزند متوفی
 -3ســعیده احمدی به شــماره شناســنامه  5140003651صادره از
سروستان همسر متوفی
 -4شمخال موسائی به شماره شناسنامه  3389صادره از سروستان
پدر متوفی
 -5ماهگل موسائی به شماره شناسنامه  241صادره از سروستان مادر
متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی
میگردد تا چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی
نزد او میباشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به این دادگاه
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /73م الف
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف سروستان
امینی سروستانی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  9فارس خفر
چون احمد ظهرابی فرزند ســهراب با تسلیم دو برگ استشهادیه که
در دفترخانه  290خفر تنظیم گردیده مدعی است که تعداد یک جلد
سند مالکیت به شماره چاپی /90-852281ب ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  300/3مترمربع تحت پالک  199/809واقع در باب انار
بخش  9فارس کــه در دفتر  24صفحه  392ذیل ثبت  28984به نام
احمد ظهرابی ثبت ،صادر و تســلیم گردیده سپس به موجب اسناد
رهنی  4681مورخ  90/4/2در قبال مبلغ  225میلیون ریال به مدت 5
سال در رهن بانک ملت شعبه خفر و همچنین مازاد رهنی  9115مورخ
 91/12/23در قبال مبلغ  308میلیون ریال به مدت  4سال و سند رهنی
 16854مورخ  94/12/22دفتر  290خفر در قبال مبلغ  600میلیون ریال
به مدت  3ســال در رهن بانک ملت شعبه خفر میباشد که به علت
اسبابکشی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای سند مالکیت المثنی را
نموده مراتب فوق طبق اصالحیه ماده  120آیین نامه قانون ثبت آگهی
میگردد لذا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای نموده و
یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد میبایست ظرف 10
روز از تاریخ انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و کتب ًا ادعای خود را
ضمن ارائه اصل سند یا خالصه معامله تسلیم نماید .در صورت عدم
وصول اعتراض ظرف مدت مقرر سند مالکیت المثنی صادر و تسلیم
متقاضی خواهد شد.
 /291م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر
رضا حقانینیا
آگهی حصر وراثت
قلی هوشــمند مهارلوئی دارای شناسنامه شــماره  50متولد 1339
به شرح دادخواســت به کالســه  96-188ح ش ک از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که
شادروان حســین هوشمند مهارلوئی به شــماره شناسنامه  472در
تاریــخ  96/7/18در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2شیرمحمد هوشــمند مهارلوئی به شماره شناسنامه  13صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -3عباسقلی هوشمند مهارلوئی به شماره شناسنامه  1231صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -4سوسن هوشمند مهارلوئی به شماره شناسنامه  5صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -5عزت هوشمند مهارلوئی به شماره شناسنامه  31صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -6دختربس هوشمند مهارلوئی به شــماره شناسنامه  51صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -7گلناز هوشمند مهارلوئی به شماره شناسنامه  32صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در روزنامه
عصــر 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.
 /23813م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
مرتضی اسماعیلی

آگهی حصر وراثت
مرضیه جعفری دارای شناســنامه شــماره  240متولد  1326به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان محمدکریم نادگران به شماره شناسنامه
 447در تاریخ  96/6/20در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر زوجه متوفی
 -2زهرا نادگران به شــماره شناســنامه  189صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -3سمیرا نادگران به شماره شناسنامه  1275صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4رحیم نادگران به شــماره شناسنامه  3238صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -5مهدی نادگران به شماره شناســنامه  192صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی 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.
 /23812م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  4شیراز
نسرین سودمند مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط
به ششــدانگ پالک  16575و  16586و  16592فرعی از  151واقع در
بخش چهار شــیراز که به نام ایشان ثبت و ســند صادر و به موجب
سند شماره  188455مورخ  92/12/24و  174555مورخ  88/12/26و
 177491مورخ  89/9/14و  188453مورخ  92/12/24و  188451مورخ
 92/12/24و  185991مــورخ  92/3/11و  178927مورخ  89/12/28و
 180819مورخ  90/8/7و  182567مورخ  91/2/23دفتر  70شیراز نزد
بانک ســینا در رهن است به علت سهلانگاری 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 سند مالکیت 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.
 /23807م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه یک
آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک شماره  2156/714واقع در بخش 4
شیراز
نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به
مســاحت  115/3به پالک ثبتی شماره  2156/714بخش  4شیراز (واقع
در چهارراه شریفآباد محله کوشــکک بلوار اتحاد کوچه  83فرعی
 22درب ســوم کدپســتی  )7159868934به موجب رأی شــماره
 139660311001002833مورخ  96/2/28هیــأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در اداره ثبت اســناد و امالک ناحیه یک شــیراز انجام نشده و اکنون
طبق درخواســت مالک (حجتاله علیپور) که تقاضای انتشار آگهی
تحدید حدود اختصاصی را نموده اســت و وقت تحدید حدود مورخ
 96/11/25تعیین و عملیات تحدید حدود پالک مذکور از ســاعت 8
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمــد .به موجب این آگهی از
مالکین و مجاورین دعوت میشــود که در موعد مقرر آگهی در محل
وقوع ملک حضور بهم رســانید و مجاورینی که نســبت به حدود و
حقوق ارتفاقی برابر ماده  86اصالحی موادی از آیین نامه قانون ثبت
نسبت به رقبه مذکور واخواهی دارند یا قبل از انتشار این آگهی اقامه
دعوی نمودهاند و در دادگاه مطرح است میتوانند واخواهی خود را
به اداره ثبت اســناد مربوطه تسلیم و رسید دریافت دارند .معترض
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم واخواهی به اداره ثبت اسناد
مراجع ذیصالح قضایی مراجعه و دادخواســت تقدیم نمایند در غیر
این صورت مســتدعی ثبت یا نماینده قانونی او میتواند با مراجعه به
دادگاه مربوطه گواهی عدم ارائه دادخواســت را دریافت و به اداره
ثبت تسلیم نماید اداره ثبت اســناد بدون توجه به اعتراض عملیات
تحدیدی را ادامه خواهد داد.
 /23808م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32300337-32303830
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به فخرالدین سیف فرزند
نجمالدین
خواهان رمضان عبدالیوســفی دادخواســتی به طرفیت فخرالدین
ســیف به خواســته مطالبه مبلغ بیســت میلیون تومان وجه هشت
فقره چک مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9609988849200344شــعبه دوم شــورای حل اختالف شهرســتان
استهبان ثبت و وقت رسیدگی برای مورخ  96/12/5ساعت  16تعیین
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنی به علــت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواســت خواهان
مراتــب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهــی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه
حاضر گردد.
/270م الف
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان استهبان
نجمه زحلی

آگهی حصر وراثت
جعفر محمدپور دارای شناســنامه شــماره  948متولد  1333به شرح
دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان حمیدرضا محمدپور به شماره شناسنامه 74
در تاریــخ  96/8/18در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر جعفر محمدپور پدر متوفی
 -2رقیه راســتی به شماره شناســنامه  19صادره از حوزه سیوند مادر
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 شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /23816م الف
شعبه  33مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت
مجتبی خطبائی به وکالــت از طرف ورثه ســید محمد منتصری با
تسلیم دو برگ استشــهادیه محلی مدعی است که تعداد یک جلد
سند مالکیت مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک 5895
واقع در استهبان بخش  13فارس ذیل ثبت  2685صفحه  20دفتر 21
امالک به نام نامبرده ثبت و ســند مالکیت صادر و تسلیم شده به
علت جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند
المثنی نموده اســت مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون
ثبت آگهی میشود و هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتــراض خود را ضمن ارائه
اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت
مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
 /269م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار

آگهی حصر وراثت
حلیمه روستا دارای شناســنامه شماره  2011متولد  1355/5/18به شرح
دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان قنبر محمودآبادی به شماره شناسنامه 1659
در تاریــخ  96/9/27در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر همسر متوفی
 -2زهرا محمودآبادی به شــماره شناســنامه  2282391446صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -3مریم محمودآبادی به شماره شناســنامه  2282948221صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -4سکینه محمودآبادی به شماره شناسنامه  130صادره از حوزه شیراز
مادر 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 شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /23803م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت
شوکت بیگم وهاب زاده با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی
است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ یک قطعه
زمین تحت پالک  5273/16واقع در اســتهبان بخش  13فارس ذیل
ثبت  8004صفحــه  75دفتر  92امالک به نام نامبرده ثبت و ســند
مالکیت به شــماره ســریال د 986402-91/صادر گردیده به علت
جابجایی مفقود شــده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی
نموده است لذا مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت
آگهی میشود و هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده
و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از
انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
 /268م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  4شیراز
حسین پارســانژاد به وکالت از ابوطالب پارســائی برابر وکالتنامه
 28433مورخ  91/12/27و  40754مورخ  96/10/6دفتر  160شــیراز
مدعی اســت که تعداد یک برگ سند مالکیت مربوط به ششدانگ
پالک  2082/4771واقع در بخش چهار شــیراز کــه به نام ابوطالب
پارســائی ثبت و سند صادر و به موجب ســند شماره  54421مورخ
 93/12/11دفتر  51شیراز نزد بانک صادرات در رهن است به علت
ســهلانگاری مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند
المثنی نموده اســت مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون
ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعــه و اعتراض خود را ضمن ارائه
اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت
مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
 /23809م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه یک
آگهی ابالغ دادنامه
کالسه پرونده 950615 :ش 37
شماره دادنامه 623 :مورخ 95/9/6
تاریخ رسیدگی95/8/22 :
مرجع رسیدگی :شعبه  37مجتمع شورای حل اختالف شماره دو
خواهان :حســین صحرانورد با وکالت داریوش زارع به نشانی شیراز
میدان اطلسی بلوار هجرت کوچه روبروی دادسرا ناحیه دو طبقه اول
خوانده :سینا وطن خواه به نشانی شیراز چهارراه گمرک خیابان مشیر
غربی بعد از کوچه دو نمایندگی پاناسونیک کدپستی 7173695555
خواسته :مطالبه
گردشکار :به تاریخ  95/8/22در وقت فوقالعاده شعبه  37پرونده
کالســه فوق تحت نظر قــرار دارد با توجه بــه محتویات آن ختم
دادرسی اعالم و به شرح ذیل اقدام به صدور رأی میگردد.
رأی قاضی شورا
در خصوص دادخواست داریوش زارع با وکالت از حسین صحرانورد
به طرفیت سینا وطن خواه به خواســته مطالبه وجه به مبلغ بیست
و هشــت میلیون و هفتصد و شــش هزار ریال به انضمام خسارات
قانونی با توجه به مجموع محتویات پرونده و مدارک موجود (تصویر
چک شــماره  662397مورخ  )94/7/27بانک تجارت شعبه چهارراه
تحویلی شیراز و قرارداد مورخ  93/2/17و اظهارات وکیل خواهان با
توجه به مجموع محتویات پرونده و مدارک موجود (تصویر مصدق
قرارداد مورخ  95/8/26و پرینت حساب خواهان) و اظهارات خواهان
و با عنایت به نظریه مشــورتی اعضای شــورا به شرح صورتجلسه
مــورخ  95/8/22و نظر به اینکــه خوانده علیرغم ابــاغ قانونی و
رعایت انتظار کافی در جلسات رســیدگی شورا حاضر نشده و در
مقابل دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده لذا دعوی خواهان وارد
تشخیص و مســتندا ً به مواد  9قانون شوراهای حل اختالف و مواد ،10
 219و  220قانون مدنی و مواد  198و  519قانون آیین دادرسی مدنی
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون و
هفتصد و شــش هزار ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه
از زمان تقدیم دادخواست ( )95/7/6تا زمان اجرای حکم و پرداخت
هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر
و اعالم میگردد رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از
ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ظرف مدت بیست روز پس
از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی و حقوقی شیراز میباشد.
 /23801م الف
قاضی شعبه  37شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شیراز
ابراهیم علیایی

آگهی حصر وراثت
زهرا قنبری خواه دارای شناسنامه شماره  370متولد  58/6/30به شرح
دادخواســت به کالسه  96/6/30از این شــورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فرهاد قنبری خواه به
شماره شناسنامه  332در تاریخ  96/3/12در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشــخصات فوقالذکر زهرا قنبری خواه فرزند فرهاد به
شماره شناسنامه  370صادره از شیراز فرزند متوفی
 -2ثریا قنبری خواه به شماره شناسنامه  30صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -3سهراب قنبری خواه به شماره شناسنامه  369صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4صغری قنبری خواه به شــماره شناسنامه  198صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -5ســتاره قنبری خواه به شماره شناســنامه  12صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -6صدری تابنده نام به شــماره شناسنامه  845صادره از حوزه شیراز
همسر متوفی
 -7لیال قنبری خواه به شماره شناســنامه  2280291800صادره از حوزه
شیراز فرزند 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 شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /23814م الف
شعبه  38مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
آگهی ابالغ دادنامه
کالسه پرونده 950468 :ش 37
شماره دادنامه 615 :مورخ 95/8/26
تاریخ رسیدگی95/8/22 :
مرجع رســیدگی :شعبه  37مجتمع شــورای حل اختالف شماره دو بنی
هاشمی
خواهان :حســین صحرانورد با وکالت داریوش زارع به نشــانی شیراز
میدان اطلســی بلوار هجرت کوچه  1روبروی دادسرا ناحیه دو طبقه اول
کدپستی 7143995499
خوانده :سینا وطن خواه به نشانی شــیراز چهارراه گمرک خیابان مشیر
غربی بعد از کوچه دو نمایندگی پاناسونیک کدپستی 7173695555
خواسته :مطالبه وجه چک
گردشــکار :به تاریخ  95/8/22در وقت فوقالعاده جلســه شعبه 37
پرونده کالســه فوق تحت نظر قرار دارد با توجه به محتویات آن ختم
دادرسی اعالم و به شرح ذیل اقدام به صدور رأی میگردد.
رأی قاضی شورا
در خصوص دادخواست داریوش زارع با وکالت از حسین صحرانورد به
طرفیت ســینا وطن خواه به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و هفت میلیون و
چهارصد و دو هزار ریال وجه دو فقره چک به شــماره  662396مورخ
 94/4/30و  662398مورخ  94/10/30عهده بانک تجارت شــعبه چهارراه
تحویلی شــیراز به انضمام خسارات دادرســی و خسارت تأخیر تأدیه با
توجه به محتویــات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه
بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه دادرسی شورا
و عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ وقت رســیدگی در جلسه دادرسی
شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیونیت
صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظــر به اینکه از ناحیه
خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا
با عنایت به نظریه مشورتی اعضای شــورا به شرح صورتجلسه مورخ
 95/8/22با احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و مستندا ً به
ماده  11قانون شــوراهای حل اختالف و مــواد  311 ،310و  313از قانون
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده
 2قانون صدور چــک و مواد  503 ،198و  522از قانون آیین دادرســی
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و هفت میلیون
و چهارصد و دو هزار ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تأخیر
تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی
از ناحیه بانک مرکزی و پرداخــت حقالوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه
دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد در خصوص خواســته
خواهان مبنی بر مطالبه مبلغ بیســت و هفت میلیون و هفتصد و شــش
هزار ریال وجه چک شــماره  662397با توجه بــه اینکه چک مذکور به
امضاء خوانده نرسیده اســت خواهان ذیحق در وصول چک نبوده حکم
به بیحقی وی صادر میگردد .رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیســت
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت بیست روز
پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی و حقوقی شیراز میباشد.
 /23802م الف
قاضی شعبه  37شورای حل اختالف مجتمع شماره دو بنی هاشمی
ابراهیم علیایی

