ثبتی و دادگستری
چهارشنبه  23اسفند  25 1396جمادیالثانی  Mar 14، 2018 1439سال بیست و  سوم شماره 6307
آگهی حصر وراثت
ســمیرا فرقانــی دارای شناســنامه شــماره  2440072680متولد
 1368/12/4به شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدرسول قمری
به شماره شناســنامه  2282174283در تاریخ  96/11/13در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند
از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر زوجه متوفی
 -2زهرا فاتحی به شماره شناسنامه  223صادره از حوزه رشت مادر
متوفی
 -3غالمرضا قمری به شماره شناســنامه  13صادره از حوزه ورامین
پدر 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.
 /29503م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3ناحیه  3شیراز
خانم فخرالســادات مجاب با تسلیم دو برگ استشهادیه شهود سند
مالکیت المثنی که در دفترخانه  8اسناد رسمی شیراز به شماره یکتا
 139602154438000483تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد
یک جلد سند مالکیت دفترچهای  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه
و اعیان یک قطعه زمین به پالک  11/663واقع در بخش  3شــیراز که
در دفتر  129صفحه  421ذیل ثبت شــماره  2520به نام فخرالسادات
مجاب ثبت و ســند مالکیت دفترچهای به شــماره چاپی -628274
 628277صادر شــده و به علت اسبابکشــی مفقود گردیده که
نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نموده است مراتب طبق ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت
به ملک و ســند 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 اعالم 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.
/29508م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی
آگهی حصر وراثت
زهرا غالمزاده دارای شناسنامه شــماره  303متولد  1348/2/15به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان پروین درگاهی به شماره شناسنامه
 111در تاریخ  96/7/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2فاطمه غالمزاده به شماره شناسنامه  16564صادره از حوزه فسا
فرزند متوفیه
 -3محدثه غالمزاده به شــماره شناسنامه  1930صادره از حوزه فسا
فرزند متوفیه
 -4ســعید غالمزاده به شماره شناسنامه  1560صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -5رامین غالمزاده به شماره شناسنامه  16590صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی 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.
 /29509م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
رقیه کیانی فرزند محمود دارای شناســنامه شماره 2529585751
متولد استهبان به شرح دادخواست به کالسه  96/239از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که
شادروان محمد کیانی فرزند باقر به شماره شناسنامه 2529508909
در تاریــخ  96/10/17در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر همسر دائمی متوفی
 -2رؤیا کیانی به شماره شناســنامه  2529667268صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -3الهام کیانی به شماره شناســنامه  2529673500صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -4نجمه کیانی به شماره شناســنامه  2529687201صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -5سارا کیانی به شماره شناســنامه  2529713162صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -6فاطمه کیانی به شماره شناسنامه  2529921695صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
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.
 /348م الف
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف استهبان
زین العابدین عدالت
آگهی حصر وراثت
گلافروز رزم آراء شولی دارای شناسنامه شماره  816متولد  1335به
شرح دادخواست به کالسه  96/16/30از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نامدار رزم آراء
شولی به شماره شناسنامه  498در تاریخ  96/7/5در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشــخصات فوقالذکر گلافروز رزم آراء شــولی به
شماره شناسنامه  816صادره از سپیدان فرزند متوفی
 -2علیاکبر رزم آراء شولی به شــماره شناسنامه  16323صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -3کاظم رزم آراء شولی به شماره شناسنامه  22713صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -4ماه جبین رزم آراء شــولی به شماره شناســنامه  1217صادره از
حوزه سپیدان فرزند متوفی
 -5پروین رزم آراء شولی به شماره شناسنامه  1347صادره از حوزه
سپیدان فرزند متوفی
 -6حسین رزم آراء شولی به شماره شناسنامه  1350صادره از حوزه
سپیدان فرزند متوفی
 -7علی رزم آراء شــولی به شماره شناســنامه  35صادره از حوزه
سپیدان فرزند متوفی
 -8محمدشفیع رزم آراء شولی به شماره شناسنامه  6صادره از حوزه
سپیدان 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.
 /29507م الف
شعبه  38مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز

آگهی حصر وراثت
مهین بیگم حســینی دارای شناسنامه شــماره  5متولد  1329/1/11به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان منوچهر زارعی به شماره شناسنامه
 12در تاریخ  96/11/10در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر زوجه متوفی
 -2منصوره زارعی به شماره شناســنامه  2282343867صادره 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.
 /29499م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
زینت سلطانی دارای شناسنامه شــماره  85801متولد  1314/7/1به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان حســین خواجو کرمانی به شماره
شناســنامه  514در تاریخ  89/12/4در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم عبارت است از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر 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.
 /29506م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
اکبر فرزانه کارگر دارای شناســنامه شماره  916متولد  1351به شرح
دادخواست به کالسه  961574از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد فرزانه کارگر
به شــماره شناســنامه  100در تاریخ  96/11/3در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر اکبر فرزانه کارگر فرزند متوفی
 -2حسن فرزانه کارگر به شماره شناسنامه  228صادره از حوزه دبی
فرزند متوفی
 -3یحیی فرزانه کارگر به شماره شناسنامه  506صادره از حوزه دبی
فرزند متوفی
 -4صدیقه فرزانه کارگر به شــماره شناســنامه  471صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -5اختر فرزانه کارگر به شــماره شناسنامه  917صادره از حوزه دبی
فرزند متوفی
 -6بتول ناصری به شــماره شناســنامه  145صادره از حوزه داراب
همسر دائم متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفی 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.
 /781م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم داراب
عبدالرسول باقرپوریان
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  25000706مورخ  96/11/18هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی ابراهیم ولی فرزند علیمحمد به شماره شناسنامه  9صادره
از خفر نســبت به ششــدانگ یک درب باغ به مساحت 92253/18
مترمربع تحت پالک  206/1180مفروزی از پالک  206واقع در روستای
علیآباد خفر انتقالی از زارعین و وراث زارعین محرز گردیده اســت.
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
 60روز 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 اول96/12/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/23 :
/157م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر
رضا حقانی نیا
آگهی حصر وراثت
سمیه غزالی ارشــد با وکالت فاطمه دهقانی دارای شناسنامه شماره
 2282773977متولد شــیراز به شــرح دادخواســت از این شورا
درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنین توضیــح داده که
شادروان خســرو غزالی ارشد به شماره شناسنامه  2282698991در
تاریــخ  79/6/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2محمد غرابی به شماره شناسنامه  35صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -3خرم غزالی به شــماره شناســنامه  2671صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4رســتم غزالی به شماره شناسنامه  6صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -5مهوش غزالی به شماره شناسنامه  10صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -6صاحب جان غزالی به شماره شناسنامه  247صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -7بلقیس غزالی به شماره شناسنامه  8صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -8حمیده غزالی به شــماره شناســنامه  322صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -9زهرا غزالی به شماره شناسنامه  365صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -10فاطمه غزالی به شماره شناسنامه  13صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -11رقیه غزالی به شماره شناسنامه  91صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -12بیگم جان صیادی به شماره شناســنامه  3صادره از حوزه شیراز
همسر 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.
 /29501م الف
رئیس شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
سید احمد افضلی
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان محبوبه مختاری دادخواســتی به طرفیت خواندگان جمال امامی ،نصراله فرجی قرقانی و فخرالملوک امامی به خواسته اثبات مالکیت ،الزام
به تنظیم ســند رســمی ملک و مطالبه خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه  9609980708501131شعبه 20
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان شیراز ( 32حقوقی سابق) ثبت و وقت رسیدگی برای مورخ  97/1/27ساعت  11تعیین که حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهولالمکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردند.
/29504م الف
منشی شعبه  20دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز ( 32حقوقی سابق)
شمسی کالنتری
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به بهرام کارگر فرزند احمد ابالغ میشود که به موجب
دادنامه شماره  9609977128301319در پرونده کالسه  960736حکم
به الزام ایشان به انتقال سند منزل مسکونی تحت پالک  2272/23و
 2271موضوع ســند ثبتی  677171به نام خدیجه زحمتکش فرزند
عبداله صادر گردیده اســت که رأی صادره غیابی و ظرف بیســت
روز از تاریــخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف همین مدت
قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان فارس میباشد لذا چنانچه
نسبت به حکم صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت مقرر اعتراض خود
را کتب ًا به این دادگاه واقع در بلوار دانشــجو اعالم و اال پس از انقضای
مهلت مقرر دادگاه اقدام قانونی مهمول خواهد داشت.
 /783م الف
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی داراب
منوچهر محمودی
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شماره  /96/222ح مورخ  96/12/14صادره از شعبه
مادرسلیمان شورای حل اختالف پاسارگاد که طی دادنامه شماره 245
مورخ  96/9/19قطعیت یافته محکوم علیه علیمحمد ستوده فرزند
کوهیار محکوم اســت به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت
اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و نود و پنج هزار ریال هزینه دادرسی
و تأخیر تأدیه الی یــوم الوصول در حق محکوم له صادق شــیروانی
بدینوسیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف ده روز از تاریخ درج آگهی
نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام و اال برابر مقررات قانونی حکم
مزبور اجرا خواهد شد.
/2210م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه مادرسلیمان
غالمرضا خلج
آگهی ابالغ اجراییه کالسه 139604011165000040/1
بدینوســیله بــه زینــب خســروانی بدهــکار پرونده کالســه
 139604011165000040/1که برابر گزارش مورخ  96/6/28مأمور ابالغ،
شــناخته نگردیدهاید ابالغ میگردد که برابر قرارداد بانکی شماره
 671699559مورخ  92/6/12بین بانک کشــاورزی شعبه ارسنجان و
شــما و مجتبی جاویدی مبلغ  154427325ریال به بستانکار که مبلغ
روزانه  80550ریال نیز بابت خسارت دیرکرد به آن اضافه میگردد
به انضمام  %5حقوق دولتی بدهکار میباشید که بر اثر عدم پرداخت
وجه ،بستانکار درخواســت صدور اجراییه نموده و پس از تشریفات
قانونی اجراییه صادر و به کالســه فوق در این اجرا مطرح میباشد.
لذا طبق ماده  18آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رســمی مراتب به
شــما ابالغ میگردد .توضیح ًا از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ
اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه عصر مردم چاپ
و منتشر میگردد ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی
خود اقدام در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات
اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
 /4204م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ارسنجان
محمدعلی 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 شــماره  139660311001022001مورخ  96/9/26هیأت دوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی هادی قایدی فرزند عیدی به
شماره شناســنامه  161و کد ملی  2371028711صادره از کازرون در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  160مترمربع پالک  65657فرعی
از  1652اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  538فرعی از 1652
اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی ایرج پاکباز
کشنی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار 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 ،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 اول96/12/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/23 :
/27847م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی حصر وراثت
عینالــه فرجی دولت آبادی دارای شناســنامه شــماره  73متولد
 61/10/21به شرح دادخواست به کالســه  1396012002061921از این
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان قدرت فرجی دولت آبادی به شماره شناسنامه  1116در
تاریــخ  96/11/15در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2قربان فرجی دولت آبادی به شماره شناسنامه  19صادره از حوزه
یک داراب فرزند متوفی
 -3ابوذر فرجی دولت آبادی به شماره شناسنامه  29صادره از حوزه
روستایی داراب فرزند متوفی
 -4ابراهیم فرجی دولت آبادی به شــماره شناسنامه  306صادره از
حوزه یک داراب فرزند متوفی
 -5صمد فرجی دولت آبادی به کــد ملی  2480371875صادره از
حوزه نصروان داراب فرزند متوفی
 -6عصمت فرجی دولت آبادی به شماره شناسنامه  2045صادره از
حوزه دو داراب فرزند متوفی
 -7عشرت فرجی دولت آبادی به شماره شناسنامه  1797صادره از
حوزه یک داراب فرزند متوفی
 -8زیبا فرجی دولت آبادی به شماره شناسنامه  2480003221صادره
از حوزه یک داراب فرزند متوفی
 -9زینت به شماره شناســنامه  1796صادره از حوزه بخش داراب
فرزند متوفی
 -10زینب به شماره شناســنامه  558صادره از حوزه بخش مرکزی
داراب همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی 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.
 /779م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم داراب
علی مقدسی

آگهی حصر وراثت
معصومه دهقانی دارای شناســنامه شــماره  1متولد  1315به شــرح
دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان زینت زارعی به شــماره شناســنامه 268
در تاریــخ  96/11/1در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه
حینالفوت آن مرحومه عبارت است از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر مادر 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.
 /29502م الف
رئیس شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
سید احمد افضلی
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شماره  9610427140600215مورخ  96/12/15صادره از
شعبه اول شورای حل اختالف مجتمع شماره یک که طبق دادنامه شماره
 9609977140600598قطعیت یافته است فاطمه عزیزی و مرضیه شبانی
به حکم بر رفع توقیف خودرو پژو  206به پالک انتظامی  654س  85ایران
 63در حق محکوم له امید بارتراش فرد محکوم گردیدهاند بدینوسیله
به نامبردگان ابالغ میشــود ظرف ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی
نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایند در غیر اینصورت در جهت
اجرای حکم مزبور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/29498م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه اول شیراز
محمدعارف عباسی
آگهی حصر وراثت
اعظم حقجو دارای شناسنامه شــماره  2301متولد  1363/10/8به شرح
دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان بیبی یوسفی اصطهباناتی به شماره شناسنامه
 222در تاریخ  96/11/16در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2زینت حقجو به شماره شناسنامه  155صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفیه
 -3زهرا حقجو به شماره شناسنامه  186صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفیه
 -4مریم حقجو به شــماره شناسنامه  644صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفیه
 -5خلیل حقجو به شماره شناسنامه  312صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفیه
 -6حمید حقجو به شماره شناسنامه  44صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفیه
 -7مجید حقجو به شــماره شناســنامه  20946صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفیه
 -8جواد حقجو به شماره شناسنامه  1674صادره 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.
 /29500م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی ابالغ دادنامه
شماره دادنامه9609977142200304 :
شماره پرونده9609987142200142 :
خواهان :احمد زارع فرزند صمد به نشــانی اســتان فارس -شهرستان
شیراز -شهر داریان -خیابان شریعتی کوچه شهید هوشمند
خواندگان
 -1هنگامه کشاورز فرزند کاکا  -2پریوش کشاورز فرزند کاکا  -3فرح
کشاورز فرزند کاکا  -4سکینه کشاورز فرزند محمد  -5ماهرخ کشاورز
فرزند ســیروس همگی به نشانی فارس -شیراز -خیابان فضیلت جنب
زیرگذر جنب آرایشــگاه یاس  -6کورش کشــاورز فرزند سیروس به
نشانی استان فارس -شهرستان شیراز -شهر زرقان -حسین آباد کربال
 -7ســیروس کشاورز فرزند دانیال به نشــانی فارس -شیراز -خیابان
پاییزان کوچه  5سمت چپ درب سوم
خواسته :مطالبه مابهالتفاوت اجاره بها
در تاریخ  96/5/3در وقت فوقالعاده شعبه  17شورای حل اختالف شیراز
به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه  960136تحت نظر
اســت با بررســی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به
شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی قاضی شورا
در خصوص دادخواســت تقدیمی خواهان احمد زارع فرزند محمد به
طرفیت خواندگان  -1ســکینه کشــاورز فرزند محمد  -2کوروش -3
ماهرخ  -4هنگامه  -5پریوش  -6فرح همگی کشاورز فرزندان سیروس
همگی وراثان مرحوم سیروس کشاورز به خواسته مطالبه مبلغ 88000000
ریال بابت اجور معوقه یکباب منزل مســکونی به مــدت  8ماه و قرار
ماهیانه  11000000ریال از تاریخ 95/1/23لغایت  95/9/23به انضمام هزینه
دادرسی بدین توضیح که خوانده سیروس کشاورز در جریان رسیدگی
فوت گردیده و خواهان ،خواندگان فوق را به موجب گواهی حصر وراثت
تقدیمی ورثه مرحوم معرفی نموده اســت با عنایــت به جمیع اوراق و
محتویات پرونده او ً
ال به داللت تصویر مصدق ســند مالکیت ملک و نیز
قرارداد عادی اجاره مورخ  92/7/2فیمابین خواهان و مورث خواندگان
مرحوم (ســیروس کشــاورز) ذیفنع بودن خواهان در طرح دعوا محرز
میباشد .ثانی ًا پرداخت اجاره بها از تکالیف قانونی مستأجر میباشد ثالث ًا
خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلســه رسیدگی مورخ  96/4/25به
صحت ادعای خواهــان و مدیونیت مورث خود اقرار نموده و خواندگان
ردیفهای اول ،سوم الی ششــم علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه
رسیدگی شورا حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان دفاعی ننمودهاند
لذا با توجه به مراتب فوق و نیز ســوگند استظهاری خواهان و نیز نظریه
مشــورتی اعضای شــورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و
مستندا ً به مواد  26 ،9و  27قانون شوراهای حل اختالف مصوب  94و مواد
 515 ،198و  519قانون آیین دادرســی مدنی حکم به الزام خواندگان به
پرداخت مبلغ  88000000ریال بابت اصل خواسته به نسبت سهماالرث از
ماترک مورث (مرحوم سیروس کشاورز) به انضمام مبلغ  2295000ریال
هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید .این رأی نسبت
به خوانــده ردیف دوم حضوری و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل
تجدیدنظر در محاکم حقوقی عمومی شیراز و نسبت به سایر خواندگان
غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و
پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی
شیراز میباشد.
 /29511م الف
قاضی شعبه  17شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شیراز
یداله حسینی

