ثبتی و دادگستری
شنبه  16تیر 1397
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به محســن قهرمانی فرزند عوض که بــه موجب دادنامه
شماره  9709977144200226در پرونده کالسه  970084به خواسته الزام
به تنظیم سند موبایل در حق خواهان عظیم عباسی محکوم گردیده است
ابالغ میشــود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست
روز از تاریخ انتشــار این آگهی درخواســت خود را به این مرجع واقع در
مجتمع شــماره دو بنیهاشمی تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از
انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
 /8199م الف
شورای حل اختالف شعبه  37مجتمع شماره دو شیراز
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشود مجید زارع دادخواســتی به خواسته مطالبه
وجه به مبلغ  13320000ریال به طرفیت  -1جعفر اژدری معروف به فرزاد
اژدری فرزند یداله  -2پوریا اژدری فرزند یداله تســلیم شوراهای حل
اختالف بنیهاشــمی نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه شعبه 37
ثبت و وقت رســیدگی برای مورخ  97/5/17ساعت  4عصر تعیین شده
است اینک به علت مجهولالمکان بودن خواندگان به درخواست خواهان
و دســتور شــورا و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومــی و انقالب در امــور مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا
خواندگان از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شــورا
واقع در بلوار رحمت مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت یاد شده جهت
رســیدگی حاضر گردند در غیر اینصورت وفــق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد .در ضمن چنانچه شــهود معارضی دارید در وقت مقرر به
همراه باشد.
/8205م الف
شورای حل اختالف شعبه  37مجتمع شماره دو شیراز
آگهی حصر وراثت
شیروان خاکپور اردکانی به وکالت از محمدکاظم صدیقی اردکانی دارای
شناسنامه شــماره  15454متولد  1358/8/5به شرح دادخواست از این
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان تاجی خورشیدی اردکانی به شماره شناسنامه  5273در تاریخ
 97/2/26در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت
آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2ابوطالب صدیقی اردکانی به شماره شناسنامه  10258صادره از حوزه
سپیدان فرزند متوفیه
 -3فاطمه صدیقی اردکانی به شماره شناسنامه  16244صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -4محبوبه صدیقی اردکانی به شماره شناسنامه  16984صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -5مرضیه صدیقی اردکانی به شــماره شناسنامه  563صادره 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.
 /8215م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
علیرضا فروغی فر دارای شناسنامه شماره  2396متولد  1357/7/22به
شرح دادخواســت از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان قربان فروغی فر به شماره شناسنامه
 327در تاریــخ  97/3/25در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2مریم فروغی فر به شــماره شناسنامه  12751صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -3معصومه فروغی فر به شــماره شناسنامه  68صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4روحانگیز افراسیابی به شماره شناسنامه  474صادره از حوزه شیراز
زوجه 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.
 /8211م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با وکالــت از عباس چرخ آبی به
شــماره وکالتنامه  114215مورخ  92/2/9با تسلیم دو برگ استشهادیه
که در دفترخانه اسناد رسمی شــماره  15شیراز تنظیم گردیده است
مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به  3دانگ مشاع
پالک به پالک  8/36واقع در بخش  3شــیراز که در صفحه  313دفتر
 94به نام عباس چرخ آبی ثبت به شــماره چاپی  274754/3صادر و به
علت جابجایی مفقود گردیده که نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی
نمودهاند مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت
آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک و سند 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 کتب ًا تسلیم نماید
ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف
مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
 /8196م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139760311015000186مورخ  97/3/29هیأت اول /دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی محمدحســین مختاری پویا فرزند محمد به شماره
شناســنامه  5385صادره از ارسنجان در ســه دانگ مشاع ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  323/17مترمربع پالک  6333فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  1240فرعی از  10اصلی قطعه یک بخش 5
فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری معالواسطه از وراث
حســن و کریم نعمتی مالکین رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطــاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند 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 ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/4/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/1 :
 /4345م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
محمدعلی زارعی
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آگهی حصر وراثت
کبری دهقانی به شماره شناســنامه  1081متولد  1358/4/1به شرح
دادخواست به کالسه  239/97از این شورا درخواست صدور گواهی
حصر وراثت نموده و اعالم داشــته که شادروان حسینقلی دهقانی به
شماره شناســنامه  4در تاریخ  97/2/23در شهرستان داراب بدرود
حیات گفته و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر به شماره شناسنامه  1081صادره
از داراب فرزند متوفی
 -2فاطمه دهقانی به شماره شناسنامه  748صادره از داراب فرزند
متوفی
 -3جان افروز بهرام پور به شــماره شناسنامه  686صادره از داراب
همسر 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 میباشــد از تاریخ نشر
آگهی ظرف مدت یک ماه به شــعبه جنت شــهر شورای حل اختالف
تقدیم در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
 /249م الف
رئیس شعبه  06شورای حل اختالف جنت شهر
غالمعباس نجفی
آگهی حصر وراثت
جهانمیر ثابت دارای شناســنامه شــماره  5متولد  1336به شــرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان بهادر ثابت به شماره شناسنامه  536در
تاریخ  84/8/11در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2محمدجابر ثابت به شــماره شناســنامه  21صادره از حوزه فسا
فرزند متوفی
 -3محمدرضا ثابت به شــماره شناســنامه  21صادره از حوزه فسا
فرزند متوفی
 -4محمدابراهیم ثابت به شماره شناسنامه  847صادره از حوزه فسا
فرزند متوفی
 -5مهراعظم ثابت به شماره شناسنامه  3صادره از حوزه فسا فرزند
متوفی
 -6معصومه ثابت به شماره شناسنامه  12صادره از حوزه فسا فرزند
متوفی
 -7صدیقه ثابت به شــماره شناسنامه  6صادره از حوزه فسا فرزند
متوفی
 -8مریم خیالی هارمی به شماره شناسنامه  493صادره از حوزه فسا
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.
 /8212م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی اجراییه
شماره اجراییه9710427141700080 :
شماره پرونده9709987141700003 :
مشخصات محکوم له :ســید محمدرضا هدایتی فرزند سید جالل به
نشانی استان فارس -شهرستان شــیراز -خیابان فضل آباد کوچه 18
پالک 69
مشخصات محکوم علیه :عبداهلل کاکی فرزند نورعلی
محکوم به :پرونده کالســه  12/970003به موجب دادنامه شماره 21
مورخ  97/1/29صادره از قاضی محترم شــعبه  12شورای حل اختالف
مجتمع شماره یک شــیراز که به مرحله قطعیت رسیده محکوم علیه
محکوم است به الزام خوانده ردیف دوم (عبداله کاکی) به حضور در
احد از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم ســند انتقال رسمی خودروی پژو
پارس مشکی به شــماره انتظامی  628ص  18ایران  98به نام محکوم
له و پرداخت هزینه اجرا در حق صندوق دولت.
/8203م الف
شعبه  12شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3ناحیه  3شیراز
امیر ساســان خواه به موجــب وکالتنامه به شــماره  86323مورخ
 96/11/12دفترخانه  54شــیراز از محمود نراقی با تســلیم دو برگ
استشهادیه شــهود ســند مالکیت المثنی که در دفترخانه  54اسناد
رسمی شیراز به شــماره یکتا  139602156362000609تنظیم گردیده
اســت مدعی اســت که تعداد یک جلد ســند مالکیت دفترچهای
ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به پالک  8/1564واقع در
بخش  3شــیراز که در دفتر  221صفحه  254ذیل ثبت شماره 21457
به نام محمود نراقی ثبت و ســند مالکیت دفترچهای به شماره چاپی
 036502صادر و به علت اسبابکشــی مفقــود گردیده که نامبرده
تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به ملک و
ســند 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
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
نشــود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /8197م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی
آگهی حصر وراثت
سیده نسرین سبحانی دارای شناسنامه شماره  1637متولد  1329به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه بیگم آغا گودعربونی شیراز
به شماره شناسنامه  67478در تاریخ  1373/5/4در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2سکینه سبحانی به شماره شناســنامه  272صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -3نزهت السادات سبحانی به شماره شناسنامه  384صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -4مریم السادات سبحانی به شماره شناسنامه  257صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -5ســیده پروین سبحانی به شماره شناســنامه  941صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -6سید جواد سبحانی به شماره شناسنامه  807صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -7سید جالل سبحانی به شماره شناسنامه  792صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -8قاسم سبحانی به شماره شناســنامه  228صادره 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.
 /8198م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
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نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001 32309290
32300337-32303830
آگهی احضار متهم از طریق دادسرا
نظــر به اینکه متهم امیر بازیار فرزند خدارحم تحت تعقیب این شــعبه
میباشــد و ابالغ اوراق احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت
متهم میسر نگردیده بدینوسیله طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری
مصوب  1392مراتب به نامبرده ابالغ تا در شــعبه چهارم دادســرای
عمومــی و انقالب شهرســتان داراب به منظور پاســخگویی و دفاع از
اتهام انتســابی حاضر گردد و در صورت عــدم حضور پس از یک ماه از
تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول و بــه موجب ماده  174قانون
فوقاالشعار تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/247م الف
دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب داراب
علی کامیاب نیا
آگهی حصر وراثت
غالمحسین سیامک دارای شناسنامه شــماره  349متولد  1341به شرح
دادخواست به کالســه  970178از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول تاجی نژاد به شماره
شناســنامه  4538در تاریخ  97/1/18در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2ابراهیم سیامک به شماره شناســنامه  6544صادره از حوزه داراب
فرزند متوفیه
 -3طاهره سیامک به شــماره شناســنامه  114صادره از حوزه داراب
فرزند متوفیه
 -4ایران سیامک به شماره شناسنامه  176صادره از حوزه داراب فرزند
متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه 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.
 /250م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم داراب
عبدالرسول باقرپوریان
آگهی حصر وراثت
جهانمیــر ثابت دارای شناســنامه شــماره  5متولد  1336به شــرح
دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان مریم خیالی هارمی به شماره شناسنامه 493
در تاریخ  96/2/9در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2محمدجابر ثابت به شماره شناسنامه  21صادره از حوزه فسا فرزند
متوفیه
 -3محمدرضا ثابت به شماره شناسنامه  21صادره از حوزه فسا فرزند
متوفیه
 -4محمدابراهیم ثابت به شــماره شناسنامه  847صادره از حوزه فسا
فرزند متوفیه
 -5مهراعظم ثابت به شماره شناســنامه  3صادره از حوزه فسا فرزند
متوفیه
 -6معصومه ثابت به شماره شناســنامه  12صادره از حوزه فسا فرزند
متوفیه
 -7صدیقه ثابت به شــماره شناســنامه  6صادره از حوزه فسا فرزند
متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی 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.
 /8213م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی ابالغ دادنامه
شماره دادنامه9709977144500189 :
شماره پرونده9709987144500048 :
شعبه چهلم شورای حل اختالف شهرستان شیراز
خواهان :معصومه شــاه امیری فرزند مرتضی به نشانی شیراز -سراج
ساختمان سپهر طبقه اول واحد 2
خوانده :فاطمه مهتابی فرزند حسین مجهولالمکان
خواسته :مطالبه وجه سفته
گردشکار :به تاریخ  97/3/12در وقت فوقالعاده شعبه  40پرونده کالسه
فوق تحت نظر قرار دارد با توجه به محتویات آن ختم دادرسی اعالم و
به شرح ذیل اقدام به صدور قرار میگردد.
رأی قاضی شورا
در خصــوص دعوی خواهان معصومه شــاه امیــری فرزند مرتضی به
طرفیت خوانده فاطمه مهتابی به خواســته مطالبه مبلغ بیست میلیون
ریال بابت وجه یک فقره ســفته شــماره خزانهداری کل  034033تاریخ
سررسید مورخ  95/11/30به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر
تأدیه به شرح دادخواســت تقدیمی مورخ  96/12/12با توجه به دعوی
مطروحه و مالحظه مصدق تصویر سفته مستند دعوی و واخواست نامه
صــادره از بانک محال علیه و با توجه به اینکه اصل ســند تجاری در ید
دارنده داللت بر ذیحقی دارنده نســبت بــه دریافت آن و مدیونیت
خوانده و ظهور در اشــتغال ذمه ایشان به میزان خواسته دارد و خوانده
علیرغم آگهی ابالغ وقت دادرسی در روزنامه در جلسه رسیدگی مورخ
 97/3/12حاضر نگردیده و الیحهای ارســال ننموده و نسبت به دعوی
ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیــل و مدرکی نیز مبنی بر پرداخت
بدهی و برائت ذمه خود ارایه ندادهاند و اصل بر بقاء دین میباشد لذا
با عنایت به نظریه مشورتی اعضای شعبه  40مورخ  97/3/12دادخواهی
خواهان ثابت و وارد تشــخیص و به استناد مواد ( 9بند الف) 26 ،25 ،18
و  27قانون شــوراهای حل اختالف مواد  519 ،198 ،10و  522قانون آیین
دادرســی مدنی و مواد  307 ،249 ،223و  309قانــون تجارت حکم به
محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال بابت
اصل خواسته با احتساب خسارت تأخیر تأدیه آن طبق شاخص قیمتهای
اعالمی توسط بانک مرکزی ایران از تاریخ  96/11/30تا زمان اجرای حکم
و مبلغ  580000ریال بابت هزینههای دادرســی و تمبر برابر اصل در حق
خواهان صــادر و اعالم میگردد .رأی صادره غیابی محســوب و ظرف
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف
مدت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهــی در محاکم عمومی حقوقی
شیراز میباشد.
 /8210م الف
قاضی شعبه چهلم شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شیراز
مصطفی نوروزی

آگهی حصر وراثت
نسرین جوانمردی دارای شناســنامه شماره  7653متولد  1343به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان لطفاله جوانمردی به شــماره
شناســنامه  398در تاریخ  96/12/3در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر نسرین جوانمردی فرزند متوفی
 -2ناهید جوانمردی به شماره شناسنامه  875صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -3رســول جوانمردی به شماره شناســنامه  6198صادره از حوزه
سپیدان فرزند متوفی
 -4علی جوانمردی به شماره شناســنامه  23صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -5صمصام جوانمردی به شــماره شناســنامه  66صادره از حوزه
سپیدان فرزند متوفی
 -6حمیدرضا جوانمردی به شماره شناسنامه  1237صادره از حوزه
شیراز 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 است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /8207م الف
رئیس شعبه  33مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
محمدعلی فرجی
آگهی حصر وراثت
رحیم همتی دارای شناســنامه شماره  10133شیراز متولد 1343/11/1
به شــرح دادخواست از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم حاج علیاصغر همتی
به شماره شناسنامه  2684در تاریخ  94/12/3در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر رحیم همتی فرزند متوفی
 -2اکبر همتی به شــماره شناســنامه  7489صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -3غالمعلی همتی به شماره شناسنامه  11744صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4محبوبه همتی به شماره شناســنامه  1174صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -5لیال همتی به شــماره شناســنامه  13444صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -6آمنه همتی به شــماره شناســنامه  2693صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -7زهرا داشــته به شماره شناســنامه  176صادره از حوزه شیراز
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 شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /8201م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی اجراییه
شماره اجراییه9710427141700081 :
شماره پرونده9609987141700446 :
مشــخصات محکوم لــه :زهراء محرمــی مؤخر فرزند حســن به
نشانی اســتان فارس -شهرستان شیراز -قدوســی غربی محالتی
شــمالی مجتمع پردیس بلــوک  261طبقه دوم واحد  3کد پســتی
7186777586
مشــخصات محکوم علیه :پرویز اخانی دوستی فرزند احمد به نشانی
فارس -شیراز -بلوار نصر  25متری فضیلت کوچه  1پالک 61
محکوم به :پرونده کالسه  12/960453به موجب دادنامه شماره 702
مورخ  96/9/27صادره از قاضی محترم شعبه  12شورای حل اختالف
مجتمع شــماره یک شــیراز که به مرحله قطعیت رسیده محکوم
علیه محکوم اســت به :حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
پانصد هزار تومان بابت خســارات وارده و  150000تومان حقالزحمه
کارشناســی و  128000تومان هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه
از تاریخ تقدیم دادخواســت مورخ  96/7/3الی یومالوصول در حق
محکوم له و پرداخت هزینه اجرا در حق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه:
 -1ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجــرا گذارد( .ماده  34قانون
اجرای احکام مدنی)
 -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
 -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر
باشــد 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 حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او
به هر نحو نزد اشخاص ثالت دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث
و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور
از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست
اعســار به مقام قضایــی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له
بازداشت میشــود (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 مــال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به
یا هر دو مجازات میشــود( .ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت
مالی )1394
 -6چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی
محکوم علیه از زندان منــوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود( .تبصره  1ماده  3قانون
نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
/8214م الف
قاضی شعبه  12مجتمع شماره یک حل اختالف شیراز
یداله حسینی

