لذا متقاضیا

خرید متعوانند بترای بازدیتد از امتالک متورد نظتر و کست
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شترای
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در مزایتده و دریافت
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کننده گا یا نماینتده آنتا در جلسته مزایتده آزاد است

کلیه شماره
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مزایده ملک موردنظر خود را طت چتک بتاننت در وجته کمیتته امتداد عهیته و عحویت
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)6حاور کلیه شرک

حقویت مت بایس

 )9مذکوراً عوصیه مت شود متقاضیا

هیچ اداائت از طرف آنا نخواهد بود
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و اتد

محتتر بته اطالاتات منتدر در ستتو عوضتیحات

فروش فوق العاده امالک و مستغالت (مزایده شماره  3امداد فارس)

)0متقاضیا برای شرک
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 )5متقاضیان دارای شــخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم ظرف مدت  5روز کاری عودت داده خواهد شد.
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محل برگزاری مزایده :شیراز – خیابان کریم خان زند
هیچ ادعائی از طرف آنان نخواهد بود
روبروی بیمارستان شهید فقیهی – طبقه سوم
 )7مذکورا ً توصیه می شــود متقاضیان محتــرم به اطالعات

امالک مزایده امداد

عوضیحات

کاربری

شرای

پرداخ

شرای

عحوی

ییم

مزایده

(ریال)

جهرم خیابان فرصت شمالی

262/63

مسکونی

نقدی

166درصد

1066403640666

جهرم خیابان فرصت شمالی

224/34

مسکونی

نقدی

166درصد

1061406.40666

جهرم خیابان فرصت شمالی

240/12

مسکونی

نقدی

166درصد

1036404300666

جهرم خیابان فرصت شمالی

242/13

مسکونی

نقدی

166درصد

1024600460666

جهرم خیابان فرصت شمالی

242/13

مسکونی

نقدی

166درصد

1024600460666

جهرم خیابان فرصت شمالی

242/46

مسکونی

نقدی

166درصد

1024306660666

جهرم خیابان فرصت شمالی

12./32

مسکونی

نقدی

166درصد

23000660666

12.0/12

شیراز -میدان ولی عصر جنب مسجد حبیب

260/16

242و244و246

شیراز  -خیابان ابریشمی خیابان یزدان مهر

4064/1

 4064/1/24و
4064/1

 4064/1/20و
4064/1

 4064/1/2.و
4064/1

4064/1/22و
4064/1

 4064/1/22و
4064/1

 4064/1/36و
4064/1

406/

-1...

-1..2

214/14.2

ساختمان یاس

خرامه-بلوار امام خمینی-ساختمان کمیته
امداد

224

262/22

242/4

4.6

طبقه همکف با 166مترمربع مسکونی و  24مترمربع تجاری

تجاری

(حق کسب و پیشه متعلق به متصرف کنونی می باشد ) طبقه

نقدی

166درصد

4036402460666

مسکونی

متراژ به انضمام انباری و پارکینگ و بالکن روباز میباشد

نقدی

166درصد

2066606660666

تجاری-اداری-

هر گونه سهم خدمات و عوارض تغییر کاربری به عهده

مسکونی

مسکونی

اول 124مترمربع مسکونی و30مترمربع بالکن روباز

خریدار میباشد

نقدی

166درصد

.066606660666

ثبتی و دادگستری
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1397بخش  5فارس قطعه یک حوزه ثبتی
شهرستان ارسنجان
برابــر مادتین  11و  12قانون ثبت و  59آیین نامه قانون مزبور اشــخاصی
که از اول تیرماه لغایت آخر شهریور ماه سال  1397نسبت به درخواست
ثبت امــاک مجهولالمالک اقدام نمودهاند آگهی نوبتی آنها با ذکر نام و
نام خانوادگی متقاضی ثبت نوع و مقدار و محل وقوع و شماره پالک برای
اطالع عموم به شرح ذیل اعالم میگردد:
 -1پالک  10/6360محمدکاظم نعمتالهی فرزند اصغر به شماره شناسنامه
 10صادره از ارسنجان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به
مساحت  653/38مترمربع پالک  10/6360متخذه از پالک  10/2137واقع
در قطعه یک بخش  5فارس ارسنجان بلوار سعدیه
 -2پالک  1862قاسم محمودی فرزند حسین به شماره شناسنامه 5812
صادره از ارســنجان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 92/91مترمربع پــاک  1862اصلی واقع در قطعــه یک بخش  5فارس
ارسنجان جاده ارسنجان پاسارگاد
 -3پالک  1863قاسم محمودی فرزند حسین به شماره شناسنامه 5812
صادره از ارســنجان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 75/39مترمربــع پالک  1863اصلی واقــع در قطعه یک بخش  5فارس
ارسنجان جاده ارسنجان پاسارگاد
 -4پالک  1864قاسم محمودی فرزند حسین به شماره شناسنامه 5812
صادره از ارســنجان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 217/23مترمربع پالک  1864اصلی واقــع در قطعه یک بخش  5فارس
ارسنجان جاده ارسنجان پاسارگاد
 -5پالک  1865قاسم محمودی فرزند حسین به شماره شناسنامه 5812
صادره از ارســنجان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 256/17مترمربع پالک  1865اصلــی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
ارسنجان جاده ارسنجان پاسارگاد
 -6پالک  1866قاسم محمودی فرزند حسین به شماره شناسنامه 5812
صادره از ارســنجان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 83/70مترمربــع پالک  1866اصلی واقــع در قطعه یک بخش  5فارس
ارسنجان جاده ارسنجان پاسارگاد
 -7پالک  1867قاسم محمودی فرزند حسین به شماره شناسنامه 5812
صادره از ارســنجان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 84/54مترمربــع پالک  1867اصلی واقــع در قطعه یک بخش  5فارس
ارسنجان جاده ارسنجان پاسارگاد
 -8پالک  1868فاطمه حسنشــاهی فرزند علی به شــماره شناسنامه
 7163صادره از شــیراز نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت
 17/20مترمربع پــاک  1868اصلی واقع در قطعــه یک بخش  5فارس
ارسنجان بلوار بسیج
لذا طبق مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نسبت به پالکهای فوقالذکر
واخواهی دارد و یا قبل از انتشــار آگهی اقامه دعــوا نموده و در دادگاه
مطرح رســیدگی است میتواند دادخواست واخواهی و یا گواهی دادگاه
مشــعر بر طرح جریان دعوی خود را ظرف مدت  90روز نسبت به آگهی
نوبتی به اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ارسنجان تسلیم و رسید
دریافت نماید در غیر این صورت حق او ســاقط خواهد شــد و تحدید
حدود امالک فوق برابر مقررات مــواد  14و  15قانون ثبت بعدا ً به عمل
خواهد آمد و واخواهی نســبت به حدود و حقــوق ارتفاقی برابر ماده 20
قانون ثبت پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/8/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/9/1 :
 /4450م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
محمدعلی زارعی

آگهی حصر وراثت
فاطمه هوشــمندی مظفری دارای شناســنامه شماره  1513متولد
 1332به شــرح دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر
وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان اکبر دهقانی
ده شیبی به شماره شناســنامه  450در تاریخ  97/3/13در اقامتگاه
دائمی خود بــدرود زندگی گفتــه و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر زوجه متوفی
 -2پروین فرشــیدپور به شماره شناســنامه  724صادره از حوزه
شیراز زوجه متوفی
 -3عبدالحســین دهقانی به شماره شناسنامه  870صادره از حوزه
کوار فرزند متوفی
 -4مهدی دهقانی به شــماره شناسنامه  930صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -5مجید دهقانی به شــماره شناسنامه  523صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -6ویدا دهقانی به شــماره شناســنامه  981صادره از حوزه کوار
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.
 /17057م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
فاطمه کریمی دارای شناسنامه شماره  2280007894متولد شیراز به
شرح دادخواست به کالسه  970640از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرجاله کریمی
به شــماره شناسنامه  112در تاریخ  97/6/7در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فاطمه کریمی فرزند متوفی
 -2صنم منفرد به شماره شناســنامه  448صادره از حوزه سلطان
آباد همسر متوفی
 -3زهرا کریمی به شماره شناسنامه  15362صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4گلنار کریمی به شــماره شناســنامه  618صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -5علیاکبر کریمی به شــماره شناســنامه  2958صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -6مریم کریمی به شــماره شناسنامه  2281324011صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -7ایرج کریمی به شماره شناسنامه  2283199697صادره 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.
 /17053م الف
رئیس شعبه  40مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
کاکاجان یاری

آگهی حصر وراثت
زهرا مؤمن نســب دارای شناسنامه شــماره  3147متولد  1362به شرح دادخواست
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
قاسم مؤمن نسب به شماره شناسنامه  561در تاریخ  97/2/27در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2خدیجه مؤمن نسب به شماره شناسنامه  1770صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -3راضیه مؤمن نسب به شماره شناسنامه  2280468905صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -4محمدحسین مؤمن نسب به شــماره شناسنامه  436صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -5منیژه اوجی به شماره شناسنامه  2354صادره از حوزه شیراز زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی مینماید تا
چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف
یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت
وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /17055م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی نوبتی  3ماهه دوم سال  1397قسمتی از پالک بخش  3منطقه  3شیراز
برابر مقررات ماده  12اصالحی قانون ثبت اســناد و امالک کشور و با رعایت ماده 59
آیین نامه مذکور امالکی که در آگهی سابق مجهولالمالک آگهی گردیده و یا امالکی که
در موقع ثبت عمومی شــمارهگذاری و اظهارنامه آنها در سه ماهه اول سال  97مربوط
به حوزه ثبتی منطقه  3شــیراز واقع در بخش  3شیراز به جریان گذارده شده با ذکر
شــماره پالک ثبتی نام و نام خانوادگی مالک و نام پدر مالک میزان ســهم مالکیت نوع
ملک محل ملک و مساحت ملک به شرح ذیل آگهی میگردد.
پالک  16/399احمد کارگر فرزند محمدعلی و حسن کارگر و محمد کارگر فرزند قنبر
هر کدام نسبت به غارسی دو سهم مشاع و زهرا کارگر و رقیه کارگر فرزندان قنبر هر
کدام نسبت به غارسی یک سهم مشاع از  8سهم سهام غارسی ششدانگ یک قطعه باغ
رزی به پالک  16/399واقع در کوشک بیبی چه (جوادیه) بخش سه شیراز
پالک  16/435احمد کارگر فرزند محمدعلی و حسن کارگر و محمد کارگر فرزند قنبر
هر کدام نسبت به غارسی دو سهم مشاع و زهرا کارگر و رقیه کارگر فرزندان قنبر هر
کدام نسبت به غارسی یک سهم مشاع از  8سهم سهام غارسی ششدانگ یک قطعه باغ
رزی به پالک  16/435واقع در کوشک بیبی چه (جوادیه) بخش سه شیراز
پالک  16/575احمد کارگر فرزند محمدعلی و حسن کارگر و محمد کارگر فرزند قنبر
هر کدام نسبت به غارسی دو سهم مشاع و زهرا کارگر و رقیه کارگر فرزندان قنبر هر
کدام نسبت به غارسی یک سهم مشاع از  8سهم سهام غارسی ششدانگ یک قطعه باغ
رزی به پالک  16/575واقع در کوشک بیبی چه (جوادیه) بخش سه شیراز
برابر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نســبت به رقیه فوق اعتراض یا واخواهی دارد
و یا قبل از انتشــار آگهی اقامه دعوی نموده است که در دادگاه مطرح است میتواند
دادخواســت واخواهی یا گواهی مشــعر بر طرح دعوی خود را ظرف مدت  90روز از
انتشار اولین آگهی نوبتی به اســتناد مواد  74و  86آیین نامه قانون ثبت به اداره ثبت
منطقه  3شیراز تسلیم و رســید دریافت نماید بدیهی است که معترض ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره میبایست دادخواست به مرجع ذیصالح
قضایی تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به
دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت محل تســلیم
نماید که در این صورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات را ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/8/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/9/1 :
/15711م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  971235مورخ 97/7/28
صادره از شعبه  37شــورای حل اختالف دو شیراز که
طی دادنامه شــماره  970458قطعیــت یافته محکوم
علیه جعفر اژدری و پوریا اژدری به موجب درخواســت
اجــرای حکــم مربوطه و شــماره دادنامــه مربوطه
 9709977144200458محکــوم علیه محکوم اســت به
محکومیت خوانــده ردیف دوم پوریا اژدری که فاکتور
و رسید را امضا نمودهاند را به پرداخت مبلغ 133200000
ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ  1730000ریال هزینه
دادرســی و پرداخت خســارت تأخیر و تأدیه از تاریخ
 97/4/11تــا اجرای احکم در حق خواهان صادر میگردد
و چون فاکتور و رسید توســط پوریا اژدری امضا شده
اســت دعوای مطروحه متوجه خوانده ردیف اول جعفر
اژدی معروف به فرزاد نبوده به اســتناد بند ماده 84
و ماده  89قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوی
در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر دولتی بر عهده
محکوم علیه میباشــد در حق محکــوم له مجید زارع
بدینوســیله به نامبردگان ابالغ میشود که ظرف ده
روز از تاریخ آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام
نماید و اال برابر مقررات قانونی حکم مزبور اجرا خواهد
شد.
/17060م الف
شورای حل اختالف شعبه  37مجتمع شماره دو شیراز
آگهی حصر وراثت
مریم رفیعی پور علوی علویجه دارای شناسنامه شماره
 1092متولد  1362به شــرح دادخواســت به کالســه
 970604از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه میرزائی
به شماره شناسنامه  62در تاریخ  97/4/10در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشــخصات فوقالذکر مریم رفیعی پور
علوی علویجه به شماره شناسنامه  1092صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -2عباس رفیعی پور علوی علویجه به شماره شناسنامه
 1722صادره از حوزه شیراز فرزند متوفیه
 -3فاطمه رفیعی پور علوی علویجه به شماره شناسنامه
 9551صادره از حوزه شیراز فرزند متوفیه
 -4علی رفیعی پور علوی علویجه به شــماره شناسنامه
 2282304802صادره از حوزه شیراز فرزند متوفیه
 -5محمد رفیعی پور علوی علویجه به شماره شناسنامه
 21صادره از حوزه نجف آباد علویجه همسر متوفیه
اینک با انجام تشــریفات 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 اســت پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /17061م الف
شعبه  38مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو
شیراز

