آگهی
پنجشنبه  24خرداد 1397

 29رمضان 1439

آگهی مزایده عمومی

شــهرداری قیر در نظر دارد به اســتناد بند  8مجوز شــماره
ش  97/38/5مورخ  1397/2/18شورای محترم اسالمی شهر قیر
نسبت به فروش ملکی فضای طبقه اول واحدهای تجاری چایخانه
بازار قدیم با قیمت پایــه  400/000/000ریال واقع در بازار قدیم از
طریق آگهی مزایــده عمومی اقدام نماید متقاضیان می توانند از
تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به مدت  10روز جهت دریافت
شرایط اسناد و شرکت در مزایده به امور قراردادهای شهرداری
قیر مراجعه نمایند .ضمن ًا هزینه های کارشناســی از ملک و آگهی
روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.
شماره تماس شهرداری  54522108-9داخلی 222
آگهی تغییرات شرکت زاگرس صمغ سپیدان شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  684و شناسه ملی 14006121338
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  97/2/27تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
سید ارســان حسینی و سید روح اهلل حســینی و نسرین حسینی به
عنوان اعضا هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
احمد رضائی بعنوان بازرس اصلی و امین معینی رودبالی بازرس علی
البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
شناسه اگهی188639 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سپیدان
آگهی تغییرات شرکت فردان ماشین شیراز شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  12102و شناسه ملی 10530245007
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  97/2/3تصمیمات ذیل
اتخاذ شد.
 -1آقای محمد نقشــینه فرد کد ملی 2299002154به سمت مدیر
عامل  -2آقــای موهبت اله روحانی تزنگی کــد ملی 5149863408
به ســمت نایب رئیس  -3آقای محمدجواد نقشــینه فرد کد ملی
 2291329170به سمت رئیس هیات مدیره
ب :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مدیر عامل
یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شناسه اگهی188638 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی حصر وراثت
خلیل نیک عیش دارای شناسنامه شماره  8192متولد  1354به شرح
دادخواســت از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان ایاز نیک عیش به شماره شناسنامه
 246در تاریخ  94/5/6در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر خلیل نیک عیش فرزند متوفی
 -2نزاکت شهریارزاده به شماره شناســنامه  8191صادره از حوزه
فیروزآباد همسر متوفی
 -3اراض نیک عیش به شــماره شناســنامه  473صــادره از حوزه
فیروزآباد فرزند 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 شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /6235م الف
رئیس شعبه  40مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
کاکاجان یاری
آگهی حصر وراثت
زهره تحسینی پور دارای شناسنامه شماره  547متولد  1349به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان ابوالقاسم تحسینی پور به شماره شناسنامه
 2524در تاریخ  96/5/17در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2محمود تحسینی پور به شماره شناسنامه  86صادره از حوزه جهرم
فرزند متوفی
 -3زهرا تحسینی پور به شماره شناسنامه  555صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4محمدسعید تحسینی پور به شماره شناسنامه  224صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -5رقیه (مشهور به سیمین دخت) ظرافت فرد به شماره شناسنامه
 926صادره 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.
 /6229م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  4شیراز
ظهراب پارسایفر مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط
به اعیانی ششدانگ پالک  2086/2280واقع در بخش چهار شیراز که
به نام محمدیزدانی ثبت و سند صادر و به موجب سند  111283مورخ
 84/10/27دفتر  7شــیراز معالواســطه به ظهراب پارسایفر منتقل
شده و به موجب سند شماره  111287مورخ  84/10/27دفتر  7شیراز
نزد بانک سپه در رهن است به علت جابجایی مفقود گردیده است
و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است 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 میباشــد 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.
 /6240م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه یک

مسلم رحیمی  -شهردار قیر
آگهی مزایده

اداره آمــوزش و پرورش ناحیه  3شــیراز قصد دارد
یکباب سالن به مســاحت  100مترمربع واقع در مدرسه
جــواد جاللی به آدرس  20متری امام حســین کوچه 12
را به صورت اجاره و با شــرایط مزایــده با قیمت پایه
کارشناســی  346/600/000ریال برای مدت  3ماه واگذار
نماید .لذا متقاضیان می توانند ظرف یک هفته از تاریخ
آگهی مزایده جهت کسب اطالع بیشتر و ارائه پیشنهاد،
به واحد حقوقی اداره مراجعه نمایند.
آگهی تغییرات شرکت زاگرس صمغ سپیدان شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  684و شناسه ملی 14006121338
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  97/2/27تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد :سید روح اهلل حســینی به سمت مدیر عامل و
عضو هیات مدیره و ســید ارسالن حسینی رییس هیئت مدیره
و نسرین حسینی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت
دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور و چک ها و سفته ها و اسناد و
قراردادها با امضای سید ارسالن حسینی و سید روح اهلل حسینی
متفق ًا با مهر شــرکت و نامه های عادی و اداری با امضای سید
ارسالن حسینی به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.
شناسه اگهی188640 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سپیدان
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشود محمد پرستش دادخواستی به خواسته مطالبه
وجه به مبلغ  85000000ریال به انضمام هزینه دادرســی و خسارت تأخیر
تأدیه به طرفیت ســید کمال ســیدکاظمی فرزند عبدالحسین تسلیم
شوراهای حل اختالف مجتمع شماره دو نموده که به این شعبه ارجاع و به
کالسه  /970237ش  39ثبت و وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ
 97/4/25ســاعت  9صبح تعیین شده است اینک به علت مجهولالمکان
بودن خوانده به درخواست خواهان و دســتور شورا و تجویز ماده 73
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب
یک نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک
ماه به دبیرخانه شــورا واقع در بلوار رحمت خیابان بنیهاشمی مراجعه
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را
دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر
اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/6249م الف
شورای حل اختالف شعبه  39مجتمع شماره دو شیراز
آگهی ابالغ دادنامه

ﺗﺎرﻳﺦ1397/02/23 :
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نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32300337-32303830

نوبت اول97/3/24 :
نوبت دوم97/3/31 :

ﺷﻤﺎره :گ2266/010 /48

کالسه پرونده96/323 :
شماره دادنامه332/96 :
تاریخ صدور96/10/30 :
مرجع رسیدگی کننده :شورای حل اختالف شهر ایج
خواهان :یعقوب یگانه دوســت فرزند غالمعلی شــغل آزاد به آدرس
روستای درب قلعه رودبال استهبان
خواندگان -1 :مجاهد آذرآیین فرزند درویش باغدار به آدرس روستای
دهویه رودبال اســتهبان  -2مهدی ساریخانی فرزند فرامرز به آدرس
شیراز -هفت تن حسینابن علی
به تاریخ  96/10/26در وقت فوقالعاده جلســه شورای حل اختالف شهر
ایج به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت
نظر است با مالحظه اوراق و محتویات پرونده ،قاضی شورا ختم رسیدگی
را اعالم و با استعانت خداوند متعال مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی قاضی شورا
در خصوص دادخواست یعقوب یگانه دوست فرزند غالمعلی به طرفیت
 -1مجاهد آذرآیین فرزند درویش  -2مهدی ساریخانی فرزند فرامرز
به خواســته تقاضای اثبات وقوع عقد بیع مــورخ  95/3/5موضوع یک
دستگاه ســواری پژو  206مقوم به بیست میلیون ریال و الزام خواندگان
به انتقال سند خودرو فوقالذکر به نام اینجانب مقوم به بیست میلیون
ریال با توجه به اوراق و محتویات پرونده خواهان به اســتناد یک فقره
قرارداد عادی که کپی مصدق آن پیوست میباشد مدعی است خودرو
با مشــخصات فوق به شماره  966م  73ایران  73از خوانده ردیف اول
خریداری نمودهام و با مراجعات مکرر حاضر نیســت سند خودرو را به
نام من انتقال دهد و ســند به نام خوانده ردیف اول میباشد خواندگان
علیرغم ابالغ در جلسه شورا شــرکت نکردهاند و دلیلی بر برائت خود
ارایه ننمودهاند و با توجه به قــرارداد عادی فیمابین خواهان و خوانده
ردیف اول و اصالت صحت و اصل لزوم قراردادها و نظر به اســتعالم به
عمل آمده ســند خودرو به نام خوانده ردیف دوم میباشد و با توجه
به نظریه اعضای محترم شورا لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده
و مســتندا ً به مواد  219 ،10و  220قانون مدنــی و ماده  198قانون آیین
دادرســی مدنی حکم به تنفیذ معامله فیمابین خواهان و خوانده ردیف
اول و الــزام خوانده ردیف دوم به انتقال ســند خودرو با مشــخصات
مذکور در خواسته به شماره پالک موصوف به نام خواهان صادر و اعالم
مینماید .رأی صادره غیابی اســت و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ
ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل
تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی استهبان میباشد.
 /102م الف
قاضی شورای حل اختالف شهر ایج
مصطفی انصاری فرد

ﭘﻴﻮﺳﺖ :ﻧﺪارد

سال بیست و  سوم شماره 6368

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان فارس
(سهامی خاص)

شرکت گاز استان فارس
** آگهی تملک **
نوبت دوم
مجوز شماره 1397.665

7

شرکت گاز استان فارس به استناد الیحه قانونی نحوه خرید
و تملک اراضــی و امالک برای اجرای برنامــه های عمومی ،
عمرانــی و نظامی دولت مصوب  58/11/17شــورای انقالب
جمهوری اسالمی ایران  ،قصد تصرف قانونی یک قطعه زمین
به مساحت 680/6مترمربع به شرح نقشه شماره  1527واقع
در محدوده اراضی زراعی روستای کمهر سپیدان به منظور
احداث ایســتگاه تقلیل فشار گاز و مســیر ورودی و خروجی
لوله گاز روستای کمهر با انجام تشریفات قانونی را دارد  .لذا
بدینوسیله از صاحبان حقوق قانونی دعوت می گردد  ،حداکثر
ظرف مدت  15روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی با به
همراه داشتن مدارک و مستندات قانونی مالکیت به شرکت
گاز استان فارس به نشانی شیراز -بلوار استقالل – جنب پارک
کودک ســاختمان مرکزی شرکت گاز اســتان فارس – امور
صورت
حقوقی – اتاق  408مراجعه نمایند  .بدیهی اســت در
ﻛﺪ اﻗﺘﺼﺎدي:
411168597774
عدم مراجعه اقدام قانونی معمول خواهد شد.
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ16131 :
نوبت دوم97/03/24:
تاریخ چاپ
تاریخ چاپ نوبت اول97/02/24 :

فارس
امور حقوقی شرکت گاز استان
ﺑﻠﻮار اﺳﺘﻘﻼل – ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎغ ﺣﻮض – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز ﻓﺎرس ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ 71455-473 :ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ71759-57111 :
ﺗﻠﻔﻦ071-38209443-9 :

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3ناحیه  3شیراز
علی قربان افراسیابی طی نامه شماره  11/1502/04/27مورخ 97/3/12
از طرف شــرکت تعاونی مســکن نظامیان فارس با تسلیم دو برگ
استشهادیه شهود ســند مالکیت المثنی که در دفترخانه  250اسناد
رسمی شیراز به شــماره یکتا  139702158423000208تنظیم گردیده
است مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت ششدانگ عرصه
و اعیــان یک قطعه زمین به پالک  8/7709واقع در بخش  3شــیراز
که در دفتر  554صفحه  149ذیل شــماره  92691به نام تعاون مسکن
نظامیان فارس ثبت و سند صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده
که نامبرده تقاضای صدور سند 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.
 /6242م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی
آگهی حصر وراثت
زهرا گاویار دارای شناســنامه شــماره  1182متولد  1357به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان روژین حســنکاری به شماره شناسنامه
 150769016در تاریــخ  97/1/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر زهرا گاویار مادر متوفیه
 -2عسگر حسنکاری به شــماره شناســنامه  1023صادره از حوزه
همدان پدر 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.
 /6237م الف
شعبه  33مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
آگهی حصر وراثت
ناصر رزمجویی دارای شناسنامه شماره  2646متولد  45/1/1به شرح
دادخواست به کالسه  97/29از این شــورا درخواست گواهی حصر
وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان رضا رزمجویی به
شماره شناسنامه  2281833593در تاریخ  97/1/10در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشــخصات فوقالذکر ناصر رزمجویی دارای شناسنامه
شماره  2646متولد  1345/1/1صادره از حوزه ممسنی پدر متوفی
 -2گالبتون توکلیان به شماره شناسنامه  571صادره از حوزه ممسنی
مادر متوفی
 -3فاطمه توکلیان به شماره شناسنامه  2380433321صادره از حوزه
ممسنی 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.
 /6241م الف
شعبه  38مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  4شیراز
علیرضا بینا مدعی اســت که تعداد یک برگ سند مالکیت مربوط به
سه دانگ از ششــدانگ پالک  1654/4691واقع در بخش چهار شیراز
که به نام ایشان ثبت و ســند صادر و به موجب سند شماره 8885
مورخ  92/10/4دفتر  315شــیراز نزد بانک مسکن در رهن است به
علت جابجایی 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 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 نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
 /6243م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه یک
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  4شیراز
ابراهیم کرامتی به وکالت از امید امینی نــژاد برابر وکالتنامه 26060
مــورخ  95/5/30دفتر  233جهرم مدعی اســت که تعداد یک برگ
سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک  1652/53464واقع در بخش
چهار شــیراز که به نام امید امینی نژاد ثبت و سند صادر و به موجب
سند شــماره  11847مورخ  94/9/15دفتر  410شیراز نزد بانک مسکن
در رهن اســت به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبرده
تقاضای صدور سند المثنی نموده است 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 محــل مراجعه 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 سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /6239م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه یک
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آگهی
خواهان اسماعیل ســپردار نسب دادخواســتی به طرفیت خواندگان
محمدجــواد رنجبر ،حبیب رنجبــر ،حمید جعفری ،رضــا رعیتنژاد و
غیره به خواسته اثبات وقوع بیع شــرط ،ابطال کلیه نقل و انتقال ،فسخ
بیع و غیره مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه
 9609987320100472شــعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری
شهرستان استهبان ثبت و وقت رســیدگی برای مورخ  97/5/1ساعت
 8/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین
دادرســی مدنی به علت مجهولالمکان بــودن خوانده فاطمه نیکزاد
فرزند زیاد و درخواســت خواهان مراتب یــک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی ضمن معرفی شهود معارض در دادگاه حاضر
گردد .ضمنــ ًا حضورتان جهت ادای توضیــح در خصوص رابطه حقوقی
ضروری میباشد.
/103م الف
منشی شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان
استهبان
رقیه روحانی
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ:
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آگهی حصر وراثت
ابراهیــم قربانی قطب آبادی دارای شناســنامه شــماره  1514متولد
 1356/6/30به شرح دادخواســت از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم کوچکی به شماره
شناســنامه  223در تاریــخ  97/2/28در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2فاطمه قربانی قطب آبادی به شماره شناسنامه  1164صادره از حوزه
اهواز 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 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.
 /6234م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت
نادر دهقان احــدی از ورثه مرحوم مرتضی دهقان با تســلیم دو برگ
استشهادیه محلی مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به
موازی ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه بادامستان و انجیرستان
تحت پالک  6256/1واقع در اســتهبان بخش  13فارس ذیل ثبت شماره
 1448صفحه  85دفتر  12امالک به نام نامبرده ثبت و ســند مالکیت به
شــماره چاپی  49555صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده است و
نامبرده تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است مراتب طبق
ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود و هر کس نسبت
به ملک مورد آگهــی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت
نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشــار 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 ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /104م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار
آگهی ابالغ دادنامه
کالسه پرونده 97/52 :ح ش ایج
شماره دادنامه53 :
تاریخ صدور 97/3/5
مرجع رسیدگی کننده :شورای حل اختالف شهر ایج
خواهان :یعقوب یگانه دوســت فرزند غالمعلی شــغل آزاد به آدرس
روستای درب قلعه
خواندگان -1 :مجاهد آذرایین فرزند درویش شــغل باغدار به آدرس
روستای دهویه رودبال  -2مهدی ســاریخانی فرزند فرامرز به آدرس
شیراز -هفتتن -حسینابن علی
خواســته :تقاضای تصحیح پالک خودرو  206از شماره تایپی اشتباه شده
 966م  73ایران  73در دادنامه  96/323به شــماره صحیح  966م 73
ایران 63
گردشــکار :در تاریخ  97/2/20در وقت فوقالعاده جلســه شورای حل
اختالف شــهر ایج به تصدی اینجانب امضاءکنندگان ذیل تشکیل است
پرونده کالســه  /97/52ح ش ایج تحت نظر اســت با مالحظه اوراق و
محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و با استعانت از خداوند متعال و به
شرح ذیل مبادرت به صدور رأی تصحیحی میگردد.
رأی تصحیحی قاضی شورا
در خصوص دادخواست یعقوب یگانه دوست فرزند غالمعلی نسبت به
دادنامه  96/323صادره از شورای حل اختالف ایج به خواسته صدور رأی
اصالحی بدین شرح که در دادنامه موصوف در خصوص اثبات وقوع عقد
بیع یک دستگاه ســواری پژو  206به شماره  966م  73ایران  63مطرح
ولیکن در دادنامه به اشــتباه شــماره انتظامی خودرو  966م  73ایران
 73قید شــده و تقاضای اصالح نموده است با عنایت به جمیع محتویات
پرونده و بررسی اســناد و مدارک و دادخواســت تقدیمی دادنامه و
شــماره پالک خودرو پژو  206بدین شــرح  966م  73ایران  63اصالح
میگردد و به استناد ماده  18قانون آیین دادرسی مدنی رأی تصحیحی
صادر میگردد رأی تصحیحی به طرفین ابالغ تســلیم رونوشت اصلی
بدون رونوشــت رأی تصحیحی ممنوع است رأی صادره ظرف بیست
روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگســتری استهبان
میباشد.
 /101م الف
قاضی شورای حل اختالف شهر ایج
مصطفی انصاری فرد

