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آگهی حصر وراثت
صغری فیروزی دارای شناسنامه شماره  15581متولد  1330به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان علیرضا فربودیان به شماره شناسنامه 201
در تاریخ  95/5/29در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه
حینالفوت آن مرحوم عبارت است از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر صغری فیروزی مادر 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.
 /26929م الف
رئیس شعبه  40مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
کاکاجان یاری
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  139660311001022645هیأت سوم 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 علی عباس رئیســی فرزند علیمحمد به شماره
شناسنامه  433صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 144/93مترمربع پالک  3693فرعــی از  2069اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  56فرعی از  2069اصلی واقع در بخش چهار شــیراز
خریداری از مالک رسمی شــهرام ناظمپور محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت 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 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 اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26915م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001016774هیأت دوم 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 رضا حاجیزاده فرزند محمد به شماره شناسنامه
 33صادره از استهبان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 239/78
مترمربع پالک  2336فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  2081اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی
سهم مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم 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 اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26909م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001022755هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی حســین کدخدایی شاهیجان فرزند علی
به شماره شناســنامه  1469صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  55/27مترمربع پالک  5136فرعی از  2075اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی از  2075اصلی واقع در بخش
چهار شیراز خریداری از مالک رسمی غالمرضا جوکار 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 مــدت 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 اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26908م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی مزایده مرحله دوم
شــعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگســتری داراب در نظر دارد به
موجب پرونده اجرایی کالســه  960284صادره از شعبه اول دادگاه
عمومی حقوقی داراب ششــدانگ یک قطعه ملک مفروز با کاربری
کشــاورزی (باغ) به مســاحت  33000مترمربع دارای دو قطعه سند
مالکیت مفروز به شماره پالکهای  6فرعی از  3750اصلی و  4فرعی
از  3750اصلی که شــامل یک قطعه باغ محصور با درختان نخل مثمر
و درختان مرکبات که خشک شــده و دارای مالکیت و حقابه در یک
دانگ از یک حلقه چاه عمیق که درون باغ حفر شــده متعلق به علی
ناصری واقع در داراب روســتای اکبرآباد که در اجاره نمیباشد را با
قیمت پایه کارشناسی به مبلغ  4950000000ریال برای بار دوم به مزایده
گــذارد لذا مراتب آگهــی تا هر کس مایل به شــرکت در مزایده
باشــد در تاریخ  96/12/15رأس 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 پس از  20روز از تاریخ مزایده میبایســت پرداخت گردد در
صورتی که برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشتن مورد مزایده
خــودداری نماید مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کســر هزینههای
اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 /705م الف
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی داراب
محمدعلی رحیمی

آگهی حصر وراثت
الهیار حیات پور دارای شناسنامه شماره  8متولد  1357/4/20به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان حیات حیات پور به شماره شناسنامه 2899
در تاریخ  96/9/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر الهیار حیات پور فرزند متوفی
 -2صدری یزدانیان به شــماره شناسنامه  723صادره از حوزه جهرم
همسر متوفی
 -3فاطمه حیات پور به شماره شناســنامه  16صادره از حوزه جهرم
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.
 /26932م الف
رئیس شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
سید احمد افضلی

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  139660311001024022هیأت اول 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 رقیه کشــاورزی فرزند بمونعلی به شــماره شناسنامه 926
صادره از شیراز در اعیانی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/50
مترمربع پالک  5764فرعی از  2082اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  128فرعی از  2082اصلــی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک
شیراز خریداری از مالک رسمی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان
شیراز موقوفه آقا محمد مجتهد شــیرازی محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه 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 اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26914م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001017878هیأت سوم 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 ســعید حقیقی فرزند غالمحســین به شــماره
شناسنامه  12829صادره از شیراز در ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  62/07مترمربع پالک  2332فرعی از  2081اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2081اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از
مالک رسمی محمدمهدی ممتازی 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 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 اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26911م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001020905هیــأت دوم 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 حمزه نگار فرزند مصطفی به شــماره شناسنامه
 7صادره از اســتهبان در ششدانگ یکباب خانه سه طبقه به مساحت
 345مترمربع پالک  3681فرعی از  2069اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  59فرعی از  2069اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری
از مالک رســمی حمزه نگار 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 تســلیم 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 اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25376م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
داراب در نظر دارد به موجب پرونده اجرایی کالســه  950289یک
قطعه باغ فاقد پالک ثبتی با حدود اربعه مشــخص عرصه کاشت 400
اصله گل محمدی و بادام 143 ،اصلــه درخت انجیر و گردو متعلق به
ورثه مرحوم احمد ذاکری فرزند مصطفی واقع در روســتای مروارید
در منطقه معروف به گونی گور را که در اجاره نمیباشد با قیمت پایه
 1354000000ریال به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به
شرکت در مزایده باشد در تاریخ  96/12/13رأس 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 باشــد 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 پس از  20روز از تاریخ مزایده میبایســت پرداخت گردد در
صورتی که برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشتن مورد مزایده
خودداری نمایــد مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کســر هزینههای
اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 /706م الف
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی داراب
محمدعلی رحیمی

آگهی حصر وراثت
زهرا حامدی دارای شناســنامه شــماره  26064متولد  1336به شرح
دادخواســت از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان منوچهر بهرهدار به شماره شناسنامه 727
در تاریخ  96/8/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر زهرا حامدی همسر متوفی
 -2محمدعلی بهرهدار به شماره شناسنامه  954صادره از حوزه کازرون
فرزند متوفی
 -3مریم بهرهدار به شماره شناسنامه  830صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -4فاطمه بهرهدار به شماره شناسنامه  49638صادره از حوزه کازرون
فرزند متوفی
 -5ساناز بهرهدار به شماره شناســنامه  2360187147صادره از حوزه
کازرون فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی 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.
 /27652م الف
رئیس شعبه  39مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
صمد درویش
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  139660311001017817هیأت ســوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی افضل رزمجوئی فرزند مهراب به شماره شناسنامه
 2226صادره از حوزه  2ممسنی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 263/87مترمربــع پالک  2075فرعــی از  2148اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  2148اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک
رسمی عباس رنجبر محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز 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
تســلیم اعتراض ،دادخواســت 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 اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25375م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کالســه  9200215له :بانک ملت شیراز علیه:
شرکت بردیا (به شماره ثبت  336806تهران) و محمدصادق حمیدیان
جهرمی فرزند حبیباله و مهدی قناعتپیشــه فرزند حاجی بابا (وام
گیرنده) و محســن یزدانی فرزند علیمحمد (راهن) الف -ششدانگ
یک درب بــاغ تحت پــاک  8246/8و  8246/1و  8247و  8247/1و
 8243به مســاحت  34750مترمربع واقع در جهــرم بخش  11فارس
شهرســتان جهرم به آدرس جهرم خیابان ولی عصر خیابان حجت جنب
باغ پابرجا که سند آن در صفحه  544دفتر جلد  157امالک ذیل شماره
 1921پس از انتقاالتی به نام محســن یزدانی جهرمی فرزند علیمحمد
به شماره شناسنامه  599صادره از جهرم صادر و تسلیم گردیده است
محدود به حدود شما ً
ال به طول  243/5متر محدود است به تل مجاور
شــرق ًا به طول  125متر به پالک  8211جنوب ًا اول به طول  120/5متر پی
اســت به پالک  8213دوم که غربی است به طول  17/5متر به پالک
 8246و  8246/1و  8247و  8247/1و  8243باقیمانده ســوم به طول
 155متر پی است به پالک مزبور غرب ًا اول به طول  90/80متر پی است
به کوچه  8متری دوم که شــمالی اســت به طول  53متر و سوم که
شرقی است به طول  19/5متر چهارم که شمالی است به طول  16متر و
پنجم که غربی است به طول  31متر ششم که جنوبی است به طول 16
متر و هفتم که غربی است به طول  5/5متر و هشتم که جنوبی است به
طول  53متر ک ً
ال از شماره  2الی  8پی است به پالک  8246/9و 8246/1
و  8247و  8247/1و  8243چاه آب و نهم که نیز جنوبی اســت به طول
 4متر پی اســت به کوچه  8متری و دهم به طول  50متر پی اســت به
پــاک  8246/3و  8246/1و  8247و  8247/1و  8243حقوق ارتفاقی
ندارد .ب -حدود چاه آب ششدانگ یک حلقه چاه آب پالک 8246/9
و  8246/1و  8247و  8247/1و  8243به مســاحت  814مترمربع واقع
در جهرم بخش  11فارس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ پس
از انتقاالتی به نام محســن یزدانی به مشخصات باال انتقال یافته است
محدود به حدود شــما ً
ال اول به طول  53متر دوم به طول  5/5متر که
این حد غربی اســت و سوم به طول  16متر پی است به پالک 8246/8
و  8246/1و  8247و  8247/1و  8243شــرق ًا به طول  31متر پی است
به پالک مزبور جنوب ًا به طول  16متر پی است به پالک مزبور غرب ًا اول
به طول  19/5متر و دوم که جنوبی اســت به طول  53متر پی است به
پالک یاد شده ســوم به طول  6متر پی است به کوچه  8متری حقوق
ارتفاقی ندارد که طبق نظر هیأت کارشناس رسمی ارزش باغ به مبلغ
 4591250000ریــال ضمن ًا چاه به عمق  80متر مطابق پروانه بهرهبرداری
شماره  13475مورخ  90/3/22و تمدید آن به شماره  202/4561مورخ
 93/11/12کــه نهایت ًا تــا تاریخ  96/2/8تمدید گردیــده با منصوبات
مشــخص شامل پمپ و دینام و لوله آبرسان  4اینچ و لوله جدار  14و 12
اینچ و امتیاز برق و امتیــاز بهرهبرداری چاه و اطاق بلوکی و موتورخانه
جمع ًا  1340000000ریــال برآورد گردیده چاه فوقالذکر در زمان بازدید
راکد و غیرفعال بود و سیســتم آبیاری قطــرهای در  34750مترمربع
مشجر به دلیل فرسودگی به مبلغ  100000000ریال برآورد میگردد سه
دانگ سهم چاه آب ملکی بدهکار و منصوبات و امتیاز برق و امتیاز آب
و اطاق موتورخانه و همچنین زمین حریم چاه و سیستم آبیاری قطرهای
جمع ًا به مبلغ  770000000ارزیابی شــده و مورد مزایده در حال حاضر به
صورت نخلستان که در بین تخیالت آن درخت مرکبات غرس شده در
قسمتی از نخلستان گودالی به مساحت  250مرمربع به عمق  4متر حفر
گردیده که خاک آن در کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است باغ
مذکور مشتمل بر  120اصله نخل شاهانی حدود  45ساله میباشد که به
دلیل کم آبی و عدم رسیدگی از وضعیت مناسبی برخوردار نمیباشد
در بین نخیــات نیز حدود  100اصله پرتقال  30ســاله غرس گردیده
اســت که به دلیل سن باال و کم آبی و عدم رسیدگی از وضعیت بسیار
ضعیفی برخوردار میباشد در دو ضلع از باغ نیز به وسیله دیوار بلوکی
به طول  250متر و ارتفاع  2متر محصور میباشد .پالک فوق از ساعت
 9الی  12مورخ  96/12/13در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جهرم
واقع در پشت شهربانی قدیم بابت طلب بانک ملت شیراز به آدرس
شیراز بلوار شهید چمران نبش ابیوردی  3ساختمان مرکزی بانک ملت
از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده از مبلغ  5361250000ریال
جمع ارزش باغ و چاه آب شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً
فروخته میشود و در تصرف مالک است .الزم به ذکر است پرداخت
بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز و تلفن اعم از حق انشــعاب و یا حق
اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز
بدهیهای مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده
است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق
از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق
مزایده نقدا ً وصول میگردد .ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی
گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر
برگزار خواهد شد .این آگهی صرف ًا یک مرتبه در روزنامه عصر مردم
چاپ شیراز جهت اطالع عموم آگهی و منتشر خواهد شد.
 /1073م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جهرم
روحاله دهقان
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آگهی حصر وراثت
احمدرضا فیلی دارای شناسنامه شماره  389متولد  1335/3/24به شرح
دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان اقدس بکائی به شــماره شناسنامه  291در
تاریــخ  1388/10/30در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2جمشید فیلی به شماره شناسنامه  406صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفیه
 -3محمدحســین فیلی به شماره شناســنامه  21صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -4محمدمهدی فیلی به شــماره شناســنامه  84صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه 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.
 /27651م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
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  139660311001022828هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی زهره ابونصری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه  330صادره
از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  189/44مترمربع پالک
 2335فرعــی از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی
واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی حسام اکرمیان محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار 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 ،دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/10 :
/26910م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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
برابــر رأی شــماره  139660311001004754و رأی اصالحــی
 139660311001015655هیأت دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی پروانه
قاسمیان ششــده فرزند اصغر به شماره شناســنامه  3834صادره از
ششده در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  200مترمربع پالک 2325
فرعــی از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در
بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی سعید جعفری محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 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 ،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 اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25374م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی مزایده
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرایی شــماره  961102ش  1اجرای احکام
مجتمع شورای حل اختالف شــماره ( 2بنی هاشمی) شیراز اموال توقیف
شــده وراث مرحوم نقدعلی سیاهپوش ســنگری به نامهای  -1فاطمه
سیاهپوش سنگری  -2عالم سیاپوش سنگری و  -3راشد سیاهپوش سنگری
 -4ابوطالب سیاهپوش سنگری  -5محمدحسین سیاهپوش سنگری همگی
فرزندان نقدعلی به نشانی شــیراز بلوار رحمت شرقی خیابان  20متری
امام حســین(ع) کوچه  4پالک  5و با کدپستی  7165714956و پالک ثبتی
به شــماره  2066/428بخش  4شیراز که به شــرح ذکر شده ذیل این
اجرای احکام قصد فروش و مزایده آن اموال را دارد و کارشناس محترم
دادگســتری آن اموال را به شرح ذکر شده ارزیابی و توصیف نموده که
پس از تشریفات قانونی و رعایت ماده  75قانون اجرای مدنی مقرر است
اموال مشروحه در تاریخ  96/12/21ساعت  16الی  19در دفتر اجرای احکام
واقع در شیراز آخر خیابان بنی هاشمی ساختمان شهرداری منطقه  5قدیم
از طریق مزایده حضوری به فروش برســد مزایده از مبلغ ارزیابی شده
شروع شخص یا اشخاصی برنده مزایده شناخته خواهند شد که باالترین
مبلغ را پیشــنهاد نمایند و  10درصد آن را نقدا ً پرداخت نموده و مابقی را
ظرف  10روز پرداخت کنند چنانچه برنده مزایده در وقت مدت  10روز از
پرداخت مابقی بهای مزایده خودداری نماید سپرده ( 10درصد پرداخت
شده از طرف وی) پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط
و مزایده تجدید خواهد شــد متقاضیان میتوانند مدت پنج روز قبل از
موعد مقرر از اموال ذکر شده دیدن نمایند.
 -1در اجــرای ماده  18تبصره  2جهات ردی در اجرای قرار کارشناســی
نمیباشد.
 -2ملک فوق در بافت قدیمی یا تاریخی شهر نمیباشد.
 -3ملک به آدرس مشــروحه در باال با حدود شما ً
ال به طول  13/30متر
به کوچه  10متری و شــرق ًا  30متر پی اســت به پــاک  429فرعی جنوب ًا
 13/30متر پی اســت به فرعی  435و غرب ًا به طول  30متر به پالک 427
فرعی میباشــد .ملک فوق یک ساختمان یک طبقه قدیمیساز میباشد
دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن میباشد .ملک مذکور مسکونی
میباشد لیکن کسی در آن مستقر نمیباشد و در حال حاضر محل کسب
و پیشه نیست.
 -4ملک فوق به صورت ششدانگ مفروز است لیکن به صورت مشاعی
به دو سند سه دانگ یکی تحت مالکیت ورثه مرحوم نقدعلی سیاهپوش
سنگری و دیگری ســه دانگ تحت مالکیت ابوطالب سیاهپوش سنگری
میباشد که در زمان بازدید کسی در ملک ساکن نبود.
 -5ملک فوق با مشخصات ثبتی باال مفروز لیکن بالتساوی بین مالکین باال
به صورت مشاع تقسیم شده است.
واحد مسکونی فوقالذکر به مساحت عرصه مطابق با سند  399مترمربع
و اعیانی مجموع ًا حدود  220مترمربع با اسکلت بنایی میباشد.
ارزش ششــدانگ ملک مذکور با جمیع متعلقات و منضمات و مشاعات
مربوطه و با توجه به نوع کاربری ،کیفیت ساخت ،زیربنا ،قدمت ،موقعیت
قرارگیری و با عنایت به جمیع جهات مؤثر در کارشناسی ارزش ششدانگ
به مبلغ  3900000000ریال (سه میلیارد و نهصد میلیون ریال) ارزیابی و اعالم
میگردد که معادل ســه دانگ آن کل ارزش ملک  1950000000ریال (یک
میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال) اعالم میگردد.
/26935م الف
مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف مجتمع شماره ( 2بنی هاشمی)
شیراز
مختار هنرمند تزنگی

