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ثبتی و دادگستری
سهشنبه  28فروردین 1397
آگهی حصر وراثت
فــرخ زارع دارای شناســنامه شــماره  549متولد  1341به شــرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان جمال نجفی به شماره شناسنامه  2033در
تاریــخ  97/1/5در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه
حینالفوت آن مرحوم عبارت است از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرخ زارع 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.
 /1404م الف
رئیس شعبه  40مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
کاکاجان یاری
آگهی حصر وراثت
فاطمه زارع زاده دارای شناســنامه شماره  944متولد  1351به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان محمدمهدی زارع زاده به شماره شناسنامه
 1600در تاریخ  96/6/10در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فاطمه زارع زاده
 -2عبدالحمید زارع زاده به شــماره شناسنامه  592صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -3محمدحسن زارع زاده به شماره شناسنامه  1325صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -4سعید زارع زاده به شماره شناسنامه  865صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -5سلطان بیبی زارع زاده به شماره شناسنامه  216صادره از حوزه
ابرکوه فرزند متوفی
 -6اعظم زارع زاده به شماره شناســنامه  5صادره از حوزه ابرکوه
فرزند متوفی
 -7مهری زارع زاده ابرقویی به شــماره شناســنامه  1154صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -8فرخنده زارع زاده به شــماره شناســنامه  754صادره 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.
 /1397م الف
شعبه  39مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
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آگهی حصر وراثت
کبری فرخ نژاد دارای شناســنامه شــماره  872متولد  1352/1/1به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان لطفعلی عضدی آباد شاپوری به
شماره شناســنامه  6در تاریخ  97/1/9در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر زوجه متوفی
 -2محمدهاشــم عضــدی آباد شــاپوری به شــماره شناســنامه
 2282613260صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -3محمدعلــی عضــدی آباد شــاپوری به شــماره شناســنامه
 2283203848صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -4هاجر عضدی آباد شــاپوری به شماره شناســنامه 2460048963
صادره از حوزه جهرم فرزند متوفی
 -5مریم عضدی آباد شاپوری به شــماره شناسنامه 2280899817
صادره 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.
 /1394م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
اعظم احمدی شولی دارای شناسنامه شماره  1515متولد  1351به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان مهراب احمدی شولی به شماره شناسنامه
 490در تاریــخ  96/10/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر اعظم احمدی شولی فرزند متوفی
 -2حبیب احمدی شولی به شماره شناســنامه  13009صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -3اردالن احمدی شولی به شماره شناســنامه  1514صادره از حوزه
سپیدان فرزند متوفی
 -4بلور احمدی شــولی به شــماره شناســنامه  1030صادره از حوزه
سپیدان فرزند متوفی
 -5حمید احمدی شــولی به شماره شناســنامه  1028صادره از حوزه
سپیدان فرزند متوفی
 -6رضا احمدی شــولی به شماره شناســنامه  1029صادره از حوزه
سپیدان فرزند متوفی
 -7رقیه رستمی کراده به شماره شناسنامه  9صادره 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.
 /1398م الف
رئیس شعبه  40مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
کاکاجان یاری

آگهی حصر وراثت
مهری حســنزاده دارای شناسنامه شماره  596متولد  1337/4/10به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان شمسعلی قاسمی به شماره شناسنامه
 462در تاریخ  96/11/21در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر همسر متوفی
 -2محمد قاسمی به شــماره شناسنامه  1597صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -3هادی قاســمی به شماره شناســنامه  18صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4سجاد قاسمی به شماره شناســنامه  1226صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -5ابوذر قاســمی به شماره شناســنامه  179صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -6سلمان قاسمی به شماره شناسنامه  2280316242صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -7عبدالرضا قاسمی به شماره شناسنامه  936صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -8مژگان قاسمی به شماره شناســنامه  850صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -9ملیحه قاسمی به شماره شناسنامه  2281296581صادره 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.
 /1396م الف
شعبه  33مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز

آگهی مزایده
بــه موجب پرونــده اجرایی کالســه  963182اجرایــی  1محکوم له
محمدمهدی کشــاورزی تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه
امیر خاسیانی که نوع و مشــخصات آن به شرح ذیل میباشد معادل
مبلغ  27379000ریال بابت محکوم به و هزینه دادرســی و خســارت
تأخیر تأدیه از طریق مزایده و انتشــار آگهی در یکی از روزنامههای
کثیراالنتشــار محلی اســتان فارس را نموده به همین سبب در روز
دوشنبه مورخ  97/2/10از ساعت  10/30الی  11/30در محل اجرای احکام
مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شیراز مزایده برگزار خواهد
شد متقاضیان میتوانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال
را در محل اجرای احکام مجتمع شــماره یک شــیراز مالحظه نمایند
قیمتی که مزایده از آن شروع میشــود براساس نظریه کارشناس
رسمی دادگســتری مبلغ  38500000ریال و برنده مزایده کسی است
که باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را فیالمجلس به عنوان
سپرده به قســمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت سی
روز از تاریــخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مابقی
اموال ســپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط
خواهد شــد این آگهی نوبت اول میباشــد ضمن ًا نوع و مشخصات و
مختصات اموال مورد مزایده به شرح زیر میباشد .ضمن ًا ده درصد
مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده میباشــید چک پول به همراه
داشته باشید .ضمن ًا مورد مزایده یک دستگاه سواری آردی به شماره
انتظامی  531د  33ایران  93به رنگ ارغوانی مدل  1378میباشد.
/1390م الف
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شیراز
فرحناز زارع

آگهی اجراییه
شماره اجراییه9610427142700222 :
شماره پرونده9609987142700152 :
مشــخصات محکوم له :وحید کشاورز فرزند صمد به نشانی فارس-
شیراز -میدان ترهبار مرکزی غرفه  76کد پستی 8359471597
مشخصات محکوم علیه :غالمرضا صادقی فرزند نوروزعلی
مشــخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له :مجتبی نجف زاده
فرزند رســول به نشانی شیراز -ابتدای خیابان عفیف آباد طبقه دوم
بانک سپه ساختمان  555دفتر وکالت احمد ابوالپور (ابالغ) کد پستی
 7183875641وکیل وحید کشاورز
محکــوم به :به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره
 9610097142700316و شــماره دادنامــه  223مربوطه محکوم علیه
محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته
و پرداخت تأخیر تأدیه از تقدیم دادخواست مورخ  96/3/8تا اجرای
حکم و پرداخت  1271500ریال هزینه دادرســی و حقالوکاله وکیل در
حق خواهان و پرداخت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت.
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
/1402م الف
قاضی شعبه  22شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شیراز
یداله حسینی

آگهی اجراییه
شماره اجراییه9610427144500273 :
شماره پرونده9509987144500881 :
مشخصات محکوم له :علیاکبر سوزنگر فرزند علیرضا
مشــخصات محکوم علیه :شهرام فتحی فرزند علی به نشانی فارس-
شیراز -مجهولالمکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له :سید حسام حسینی
ســعدی فرزند سید نظام به نشــانی خرامه -خیابان ابوالفضل نبش
اولین چهارراه وکیل علیاکبر سوزنگر
محکوم به :به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه
مربوطه  9609977144500062محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت
مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تأخیر
تأدیه آن طبق شاخص قیمتهای اعالمی توسط بانک مرکزی ایران از
تاریخ  95/11/4تا زمان اجرای رأی و مبلغ یک میلیون و ششــصد و پنج
هزار ریال بابت هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در
حق محکوم له به انضمام نیم عشر دولتی صادر و اعالم میگردد.
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 مشــروح 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 بازداشــت
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 به موافقــت محکوم له یا تودیع وثیقه یا
معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود( .تبصره  1ماده  3قانون
نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
/1400م الف
مسئول دفتر شعبه چهلم شورای حل اختالف شهرستان شیراز
شهدخت کریمی

 Apr 17، 2018سال بیست و  سوم شماره 6323
آگهی ابالغ وقت رسیدگی اجرای قرار تحریر ترکه
بدینوســیله اعالم میشــود صغری غالمی دشــتکی درخواستی به
خواســته تحریر ترکه مرحوم قزلباش غالمی دشــتکی به طرفیت
جان بیبی کشــاورزی و سمنبر غالمی دشــتکی فرزند قزلباش و
خانم نمکی غالمی دشــتکی و قدرتاله غالمی دشتکی و غالمحسین
غالمی دشــتکی و غالمرضا غالمی همگی فرزندان قزلباش تســلیم
شــورای حل اختالف مجتمع شماره یک شــعبه  12نموده که در این
شعبه ارجاع و به کالســه  12/960756ثبت و زمان اجرای قرار تحریر
ترکه مورخ  97/3/6ساعت  11صبح تعیین شده است و کلیه ورثه یا
نمایندگان قانونی آنها و بســتانکاران و مدیونین به متوفی و هر کس
به طریقی حقی به ترکه دارد از طریق انتشار آگهی دعوت میگردد
در تاریخ فوق در شعبه  12شــورای حل اختالف واقع در شیراز بلوار
جانبازان آخر پودنک مجتمع شماره یک شیراز حاضر گردند.
/1403م الف
رئیس شعبه  12شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شیراز
شکوهی
آگهی مزایده
بــه موجب پرونــده اجرایی کالســه  960280اجرای احــکام مدنی
دادگستری ســپیدان محکوم له مجید شفیعی تقاضای مزایده اموال
معرفی شــده از ســوی ثالث خانم آبی جان شــیروانی غوری بابت
دیون محکوم علیه جعفر شــیروانی فرزند رضا را که عبارت اســت
از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل با ســقف تیرچه و بلوک،
دوخوابه با یک سالن پذیرایی و دارای انشعابات آب ،برق ،گاز و تلفن
واقع در سپیدان روستای جوزکنگری با پالک ثبتی شماره  6فرعی از
 801اصلی بخش شــش فارس به مساحت  100/85مترمربع را نموده
است .ملک مزبور براســاس نظر کارشناس رسمی دادگستری در
رشته راه و ساختمان به مبلغ سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون
تومان ارزشیابی گردیده لذا مزایده در روز یکشنبه مورخ 97/2/16
رأس ســاعت  10صبح برگزار میگردد برنده مزایده شخصی است
که بیشترین قیمت را پیشــنهاد دهد و میبایست فیالمجلس و در
روز برگزاری مزایده  10درصد از قیمت پیشنهادی را نقدا ً به صندوق
دادگســتری واریز نماید در صورتی که برنــده مزایده بقیه قیمت
پیشــنهادی را در موعد مقرر پرداخت ننماید سپرده او پس از کسر
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد .متقاضیان میتوانند
مــدت  5روز قبل از مزایده مال موصوف را مالحظه نمایند .ســایر
تشریفات مزایده وفق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.
 /1406م الف
قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری سپیدان
جعفری
مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری سپیدان
محمودی
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  139660311001024964مورخ  96/11/3هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جمیله زلفی پور فرزند خداکرم
به شماره شناسنامه  3298و کد ملی  2298285446صادره از شیراز
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  170/02مترمربع پالک 2098
فرعی از  2148اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2148اصلی واقع
در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی شرکت تعاونی مسکن
شماره  2ناحیه انتظامی فارس (شرکت تعاونی مسکن نگین مروارید
دراک) 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 مــاه 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 اول97/1/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/2/13 :
/1389م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی ابالغ دادنامه
شماره دادنامه9609977142200823 :
شماره پرونده9609987142200581 :
خواهان :نقی علیزاده شــامقلو فرزند محمدباقر به نشــانی استان
فارس -شهرســتان شیراز -بلوار فرصت شــیرازی خیابان شهیدان
روزیطلب کوچه  5پالک 43
خواندگان -1 :علیرضا پیراحمدیان فرزند عبدالرضا به نشــانی استان
فارس -شهرستان شیراز -بلوار ادبیات کوچه روغن نباتی فرعی 17
پالک  233و  -2مجید سهمی فرزند عبود مجهولالمکان
خواسته :الزام به تنظیم سند خودرو
به تاریخ  96/12/19در وقت فوقالعاده شــعبه هفدهم شورای حل
اختالف شــیراز به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه
 960585تحت نظر اســت .با بررسی اوراق و محتویات پرونده ،ختم
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی قاضی شورا
در خصوص دادخواســت خواهان نقی علیزاده فرزند محمدباقر به
طرفیت خواندگان  -1علیرضا پیراحمدیان فرزند عبدالرضا  -2مجید
ســهمی فرزند عبود به خواســته الزام به تنظیم ســند رسمی یک
دستگاه خودرو سواری سمند سورن به شــماره پالک انتظامی 151
ب  82ایران  24مقوم به مبلغ هشــت میلیون و پانصد هزار تومان به
انضمام هزینه دادرســی با توجه به مجموع محتویات پرونده ،مفاد
دادخواســت تقدیمی خواهان و اظهارات وی به شــرح صورتجلسه
رسیدگی مورخ  96/12/19شــورا و با توجه به پاسخ استعالم از اداره
راهنمایی و رانندگی به شــماره  2513/9/96مــورخ  96/9/5که به
موجب آن خــودرو موصوف در مالکیت خوانــده ردیف دوم قرار
دارد و با توجه به مبایعه نامه عادی مورخ  96/10/16فیمابین خواهان
و خوانده ردیــف اول و نظر به اینکه خوانده ردیف اول در جلســه
رســیدگی شــورا به صحت معامله فیمابین اقرار نموده و خوانده
ردیف دوم علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشــر آگهی در روزنامه در
جلسه رسیدگی شــورا حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان دفاعی
ننموده و با عنایت به نظریه مشــورتی اعضای شــورا و ضمن احراز
وقوع عقد بیع فیمابین خواهــان و خوانده ر دیف اول و احراز صحت
آن دعوی خواهان را وارد تشــخیص و مســتندا ً به مواد  26 ،9و 27
قانون شــوراهای حل اختالف مصوب  94و مواد  220 ،219 ،10و  223و
بند  1ماده  362قانون مدنی و مواد  198و  519قانون آیین دادرسی
مدنــی حکم به الزام خوانده ردیف دوم بــه حضور در احد از دفاتر
اسناد رسمی و تنظیم ســند انتقال رسمی خودروی سمند سورن به
شــماره انتظامی  151ب  82ایران  24به نام خواهان صادر میگردد و
نیز از بابت خسارات دادرسی نظر به اینکه خواندگان میبایست پس
از معامله خودرو نسبت به انتقال ســند رسمی آن اقدام مینموده
که در واقع به تکلیف مقرر قانونی خود عمل ننموده و مســبب طرح
دعوی و ورود خســارت دادرســی به خواهان میباشند لذا حکم به
محکومیت خواندگان بالمناصفه به پرداخت مبلغ  2280000ریال هزینه
دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید .این رأی نسبت به
خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شیراز و نسبت به
خوانده ردیف دوم 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 حقوقی شیراز میباشد.
 /1401م الف
قاضی شعبه هفدهم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شیراز
یداله حسینی

آگهی تبادل لوایح
طاهره محمدی به وکالت از محمد بانشی فرزند علی نسبت به دادنامه
شماره  9609977140800786صادره در پرونده کالسه  960553این شورا
تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده
مهدی روحانی مجهولالمکان میباشد لذا مراتب برای یک نوبت در یکی
از روزنامههای کثیراالنتشــار محلی درج تا نامبرده از تاریخ نشر آگهی
ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا مراجعه و برگ ثانی دادخواست و
ضمائم تجدیدنظرخواهی را وصول و در مهلت مقرر پاسخ خود را کتب ًا به
مرجع مربوطه ارائه و در غیر این صورت پس انقضاء مهلت فوق پرونده
به مرجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
 /1395م الف
دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه سوم مجتمع شماره یک شیراز
آگهی ابالغ اجراییه
بدینوســیله به محمدصادق دهقانــی فرزند علیمحمد به شــماره
شناســنامه  7دارای کد ملی  6559808327بدهــکار پرونده اجرایی
کالســه  9600329اجرای این اداره اعالم میگردد نظر به اینکه به استناد
قرارداد بانکی به شــماره  269491851مورخ  94/8/23بین شما و غیره
به عنوان بدهکار و بانک سپه شعبه مصلی جهرم به عنوان بستانکار مبلغ
 21532693ریــال به انضمام روزانه مبلــغ  15500ریال از تاریخ 96/8/7
بابت جریمه دیرکرد به بانک مزبور و  5درصد مبالغ مزبور بابت حقوق
اجرایی به صندوق دولت بدهکار میباشــید که به علت عدم پرداخت
بدهی بستانکار درخواست صدور اجراییه را نموده که پس از تشریفات
قانونی اجراییه صادر و تحت کالســه مزبور در این اجرا مطرح میباشد
و حســب گزارش مأمور اداره پست به آدرس مقیده در اوراق اجرایی
شناخته نشدهاید لذا بنا به درخواست بستانکار طبق ماده  18آیین نامه
اجرای مفاد اسناد رسمی به شــما ابالغ میگردد چنانچه از تاریخ انتشار
آگهی ظرف مهلت  10روز از تاریخ انتشــار این آگهی نسبت به پرداخت
بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی بر علیه شما ادامه خواهد یافت
و غیر از این آگهی و آگهی مزایده چنانچه الزم باشد آگهی دیگری منتشر
نخواهد شــد .این آگهی فقط یک نوبت در روزنامه عصر مردم چاپ و
منتشر خواهد شد و روز انتشار آگهی روز ابالغ محسوب خواهد شد.
/1928م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان
آگهی ابالغ دادنامه

کالسه12/960854 :
شماره دادنامه1006 :
تاریخ دادنامه96/12/22 :
صادرکننده رأی :قاضی شــعبه  12شورای حل اختالف مجتمع شماره یک
شیراز
خواهان :مجتبی زارع فرزند محمدتقی به نشانی استان فارس -شهرستان
شیراز -بلوار فضیلت خیابان شاهیجان ساختمان هنگام  2طبقه  3واحد 5
خوانده :رضا مددپور داریونی فرزند علی مجهولالمکان
خواسته :الزام به تنظیم سند خودرو
به تاریخ  96/12/20در وقت فوقالعاده شــعبه  12مجتمع شــماره یک
شــورای حل اختالف حوزه قضایی شــیراز با حضور قاضی شورا تشکیل
است .پرونده کالسه فوق از دفتر شورا واصل تحت نظر قرار گرفت .با
بررسی محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتی اعضای شورا ختم
رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی میگردد.
رأی قاضی شورا
در خصوص دادخواســت مجتبی زارع فرزند محمدتقی به طرفیت رضا
مددپور داریونی فرزند علی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک
دستگاه خودروی سواری ســایپا  111با توجه به مجموع محتویات پرونده
و دادخواســت تقدیمی خواهان و اظهارات وی در جلسه رسیدگی مورخ
 96/12/16شورا با توجه به پاسخ استعالم از اداره راهنمایی و رانندگی به
شماره  2513مورخ  96/11/7که به موجب آن خودروی مورد اختالف در
مالکیت خوانده قرار دارد و با توجه به مبایعهنامه عادی مورخ 95/10/7
فیمابیــن طرفین و نظر به اینکه خوانده علیرغــم ابالغ قانونی و رعایت
انتظار کافی در جلســه رسیدگی شــورا حاضر نشده و در مقابل دعوی
خواهان دفاعی به عمل نیاورده اســت و با عنایت به نظریه مشــورتی
اعضای شــورا به شرح صورتجلســه مورخ  96/12/16لذا با احراز وقوع
عقد بیع فیمابین طرفین و احراز صحت آن دعوی خواهان وارد تشخیص
و مســتندا ً به ماده  11قانون شــوراهای حل اختالف و مواد  220 ،219 ،10و
 223و بنــد  1ماده  362قانون مدنی و ماده  198قانون آیین دادرســی
مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در احد از دفاتر اســناد رســمی و
تنظیم سند رسمی انتقال خودروی سایپا  111به شماره انتظامی  748ی 96
ایران  63به نــام خواهان صادر و اعالم میگــردد .رأی صادره غیابی و
ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و
ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی
حقوقی شیراز میباشد.
 /1407م الف
قاضی شعبه  12مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شیراز
اکبر حقیقی نیک
آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کالسه مکانیزه  9600148له :بانک انصار مصلی
جهرم علیه :مهرداد عضدی فرزند اســداله به شــماره شناسنامه 209
صادره از جهــرم (وام گیرنده و راهن) به آدرس جهــرم خیابان عصر
عاشورا کوچه  3کد پســتی  7418935379ششدانگ یک قطعه زمین
و اعیانی احداثی در آن تحت پالک ثبتی شــماره  8407/1074مجزا شده
از پــاک  8407/19واقع در جهرم بخش  11فارس به مســاحت 370/70
مترمربع به نشــانی جهرم واقع در برروی جاده قیــر بعد از کوچه تاالر
نور کد پســتی  7418935379که سند مالکیت پالک مزبور ذیل شماره
 39850صفحه  536دفتر  295به نام مهرداد عضدی به مشــخصات باال
صادر و تسلیم شده اســت محدود به حدود شما ً
ال به طول  18/85متر
دیواری است به پالک  8407/19باقیمانده شرق ًا به طول  21/30متر دیوار
به دیوار پــاک  8407/19باقیمانده جنوب ًا در دو قســمت به طولهای
 7/75متر و  10/87متر هر ســه قسمت درب و دیواری است به خیابان
غرب ًا به طول  21/25متر به دیوار پــاک  8407/44حقوق ارتفاقی ندارد
میباشد .به نام مهرداد عضدی به مشخصات باال ثبت و سند مالکیت آن
صادر و تسلیم شده است .که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری
به مبلغ  6194800000ریال ارزیابی گردیده .ملک مزبور پس از عقبنشینی
دارای  196مترمربع عرصــه ،دو واحد تجاری به صورت نیمه کاره و یک
واحد پیلوت پارکینگ در همکف و همچنین یک واحد مسکونی در طبقه
اول به صورت نیمه تمام تا مرحله اجرای سقف با اسکلت بنایی شناژدار
میباشــد که کل ملک طی مبایعهنامه عادی ارایه شده از طرف مالک
به شــماره  59675مورخ  93/7/6به شخص دیگری واگذار شده و در
حال حاضر در تصرف مالک نمیباشد و همچنین قسمت پیلوت پارکینگ
به صورت بنگاه میوه فعال و مابقی واحدهای تجاری غیرفعال مشــاهده
گردید .دارای انشــعاب آب و برق میباشــد .پالک فوق از ساعت 9
الی  12مورخ روز یکشــنبه مورخ  97/2/16در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان جهرم واقع در پشــت شهربانی قدیم بابت طلب بانک انصار
مصلی جهرم بــه آدرس جهرم میدان مصلی از طریق مزایده به فروش
میرســد .مزایده از مبلغ  6194800000ریال شــروع و به باالترین قیمت
پیشــنهادی نقدا ً فروخته میشود .الزم به ذکر است ملک مورد مزایده
بیمه نمیباشد و پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق
انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرفی در صورتی که مورد مزایده دارای
آنها باشــد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده
برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت
هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 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 شــد .این آگهی صرف ًا یک مرتبه در روزنامه عصر
مردم چاپ شیراز جهت اطالع عموم آگهی و منتشر خواهد شد.
 /1896م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جهرم
روحاله دهقان

