چهارشنبه>  26اردیبهشت> 1397
سال دوم
شماره 422
آگهی ابالغ اجرائیه

شماره بایگانی شعبه960300 :
محکوم له :بهروز زارعی و رمضان نوروزی
محکوم علیه :عدنان شریفات
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوسیله به عدنان شریفات که
مجهول المکان می باشــد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه
 15در پرونده کالسه  960300به موجب دادنامه شماره  96/766مورخ
 96/6/21صادره از شــعبه  15محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ
مبلغ یک میلیارد و هفتاد و هشت میلیون ریال اصل خواسته  -2مبلغ38/386/000ریال هزینه های دادرسی و دفتری و نشر آگهی  -3حق
الوکاله وکالی مدعی بابت مرحله بدوی طبق تعرفه قانونی  -4خسارت
دیرکرد از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست ( )96/4/11تا روز پرداخت
و اجرای کامل حکم بر مبنای نرخ تورم و شاخص بانک مرکزی .پرداخت
نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می
باشد  .بدیهی اســت با توجه به غیابی بودن حکم ،اجرای حکم غیابی
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له ،یا ابالغ
واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشــد لذا مفاد اجرائیه صادره یک
نوبــت در اجرای ماده  ۷۳آ .د .م و ماده  ۹قانون اجرای احکام مدنی در
یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار
آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد
اجرای احکام طبق مقررات نســبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول
هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شیراز ـ خیابان مالصدرا ـ انتهای خیابان شهید جمالی

/4187م .الف ـ مدیر دفتر شعبه  15دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان شیراز -غزال صفرپور شورباخلو
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آگهی
آگهی ابالغ اجرائیه

شماره بایگانی شعبه۹۶۰۳۶۵ :
پیرو آگهیهای منتشــره در جراید بدینوسیله به مهدی زارعی
که مجهولالمکان میباشد ابالغ میشود طبق اجرائیه صادره از
شعبه  ۱۱حقوقی در پرونده کالســه  ۹۶۰۳۶۵به موجب دادنامه
شــماره  ۹۶۰۹۹۷۰۷۰۵۴۰۰۷۲۶مورخ  ۱۳۹۶/۶/۹محکومعلیه
محکوم به پرداخت مبلغ  ۵۵۳/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته،
هزینه دادرسی پرونده ،حقالوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم
پرداخت پس از محاسبه آن از ناحیه دایره محترم اجرا بر مبنای
جدول تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه در حق محکومله می
باشد .پرداخت نیمعشر حق اجرا و نیز هزینههای اجرائی بر عهده
محکومعلیه میباشد .بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم،
اجرای حکم غیابی منوط بــه معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین
متناســب از محکومله ،یا ابالغ واقعــی اجرائیه به محکومعلیه
میباشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده  ۷۳آ.د.م
و ماده  ۹قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار
درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای
مفاد اجرائیه اقدام گــردد .در غیر اینصورت واحد اجرای احکام
طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینههای
اجرایی اقدام خواهد نمود.
 /۴۱۸۵م الف -مدیر دفتر شعبه  ۱۱دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان شیراز  -دهقانی

آگهی مزایده

بموجب پرونده اجرایی کالسه  ۹۴۱۵۱۶دادورزی دوم اجرای احکام حقوقی شیراز ،محکوم له آقای عیسی صادقی بوگر تقاضای :فروش
اموال توقیفی غیر قابل افراز محکوم علیه آقای رســول خدادادی فرزند ولی که نوع و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد ،معادل مبلغ
 ۱/۰۱۶/۶۹۷/۶۰۰ریال بابت محکوم به و هزینه دادرســی از طریق مزایده و انتشــار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی
استان فارس را نموده به همین ســبب در روز دوشنبه مورخ  ۹۷/۳/۷از ساعت  ۹الی  ۱۰صبح در محل اجرای احکام مدنی اداگستری
شیراز مزایده برگزار خواهد شد .متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را مالحظه نمایند .قیمتی که مزایده
از آن شــروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگســتری مبلغ  ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که
باالترین قیمت را پیشــنهاد و ده درصد بهاء را فی المجلس بعنوان سپرده به قســمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت ۷
روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید .در صورت عدم پرداخت مابقی اموال ســپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط
خواهد شد .این آگهی نوبت اول می باشد .ضمنا ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید در حساب سیبای خود داشته
باشــید .مورد مزایده خودرو وانت مزدا تک کابین مدل  ۱۳۸۸به رنگ نقره ای متالیک ظرفیت یک تن تعداد سیلندر چهار عدد فاقد
بیمه نامه شخص ثالث  -باطری و الستیک ها و برف پاک کن فرسوده می باشد و شماره انتظامی  ۱۹ص  ۷۵۲ایران  ۶۳و محل نگهداری
پارکینگ اکبرآباد می باشد.

آگهی ابالغ اجرائیه

شماره بایگانی شعبه۹۶۰۳۳۸ :
محکومله :بهروز زارعی
محکوم علیه :علیرضا ایمان روی
پیرو آگهیهای منتشــره در جراید بدینوسیله به علیرضا ایمان
روی که مجهولالمکان میباشد ابالغ میشود طبق اجرائیه صادره
از شعبه  ۱۰حقوقی در پرونده کالسه  ۹۶۰۳۳۸به موجب دادنامه
شماره  ۹۶-۶۴۸صادره از شعبه  ۱۰محکومعلیه محکوم به پرداخت
مبلغ ۴۹۶/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت
تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل در مرحله بدوی
در حق محکومله میباشــد .پرداخت نیمعشــر حق اجرا و نیز
هزینههای اجرائی بر عهده محکومعلیه میباشد .بدیهی است با
توجه به غیابی بودن حکــم ،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی
ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناســب از محکومله ،یا ابالغ واقعی
اجرائیه به محکومعلیه میباشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت
در اجرای ماده  ۷۳آ.د.م و مــاده  ۹قانون اجرای احکام مدنی در
یکی از جراید کثیراالنتشــار درج میگردد تا ظرف ده روز پس از
انتشار آگهی نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد .در غیر
اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول
اجرائیه و وصول هزینههای اجرایی اقدام خواهد نمود.
 /۴۱۸۶م الف -مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  ۱۰دادگاه
عمومی حقوقی شهرستان شیراز ( ۲۶حقوقی سابق) -زهرا
مختاری
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شماره بایگانی شعبه ۹۶۰۰۰۴ :
بموجب اجراییه شماره  ۹۶۱۰۴۲۰۷۰۳۳۰۰۳۴۴و شماره دادنامه
مربوطه  ۹۶۰۹۹۷۰۷۰۳۳۰۰۵۱۰مورخه  ۱۳۹۶/۵/۰۴محکوم علیه
علیرضا ایمان روی محکوم است به پرداخت مبلغ ۷۳۳/۰۲۰/۰۰۰
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  ۲۴/۳۵۷/۷۰۰ریال بابت
هزینه دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از
تاریخ تقدیم دادخواست  ۱۳۹۶/۱/۵تا زمان اجرای حکم طبق نرخ
تورم و شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران در حق خواهان محمدرضا جاللی گله دار صادر و اعالم می
دارد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاریخ
انتشار این آگهی نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید .در
غیر این صورت در جهت اجرای حکم وفق مقررات اقدام و کلیه
هزینه های اجرایی نیز از محکوم علیه وصول خواهد شد.

 /۴۱۸۸م الف -مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز -آشفته

 /۴۱۸۳م الف ـ مدیر دفتر شعبه  ۷دادگاه حقوقی شیراز-
احمدی

شماره بایگانی شعبه۹۳۱۶۱۱ :
بموجب پرونده کالســه  ۹۳۱۶۱۱الفج  ۵شعبه پنجم اجرای احکام کیفری شــیراز و حسب دستور معاون محترم دادستان پالک ثبتی
 ۱۶۵۲/۲۱۷۸بخش  ۴شیراز ملکی صاحب جان قلی پور بردجی به آدرس شیراز ،خیابان صفایی جنوبی ،کوچه  ،۵کوچه  ۶/۷بلوار باهنر
جنوبی ،انتهای کوچه ســمت راست ،فرعی سمت چپ ،سومین پالک سمت راست با کدپستی  ۷۱۷۶۷-۱۴۱۶۶که بازداشت میباشد ،با
توجه به عدم معرفی محکومعلیه از ســوی وثیقهگذار و نیز دستور معاون محترم دادستان مبنی بر ضبط وجه الوثاقه از طریق مزایده
حضوری پس از انجام تشــریفات قانونی و رعایت ماده  ۷۵قانون اجرای احکام مدنی ،راس ساعت  ۹تا  ۱۱صبح مورخ  ۹۷/۳/۲۱در دفتر
اجرای احکام شماره  ۵شیراز واقع شیراز /فلکه گل سرخ ،بلوار شهید شیرودی ،مجتمع قضایی شهید قدوسی اجرای احکام کیفری ۵
شیراز به فروش خواهد رسید .مزایده از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس محترم دادگستری شروع و شخص یا اشخاصی که باالترین
مبلغ پیشــنهادی را ارائه دهند برنده مزایده خواهند بود .برنده موظف است ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقداً و مابقی را ظرف یک
ماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند .چنانچه برنده در وقت مقرر ظرف یک ماه از پرداخت پرداخت مابقی بهای مزایده خودداری
کند سپرده وی پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .ضمن ًا طالبین میتوانند ۵روز قبل از تاریخ
انجام مزایده از ملک دیدن نمایید.
نظریه کارشــناس :ملک فوق یک منزل مســکونی یک طبقه درب از حیاط در کوچهای ۴متری ،با اسکلت آجری و سقف طاق ضربی،
دوخوابه ،آشپزخانه اپن ،کف سرامیک ،ســرامیک ،سرمایش از طریق کولر و گرمایش از طریق بخاری ،با مساحت اعیانی ۵۲مترمربع،
یک ســرویس بهداشتی با مساحت ۲/۵مترمربع در حیاط /قدمت اعیانی ملک حدود ۳۷سال ساخت میباشد .با توجه به عقبنشینی
آپارتمان مجاور این ملک ،این ملک در زمان تجدید بنا حدود دو متر عقبنشــینی خواهد داشت .با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر
در برآورد ملک ،مبلغ ارزش ملک (عرصه و اعیان و امتیاز انشــعابات) بدون در نظر گرفتن مبلغ رهنی و بازداشتی جمعا به مبلغ یک
میلیارد و یکصد و ده میلیون ریال ارزیابی میگردد .الزم بذکر اســت ملک فوق جمعا به مبلغ دو میلیارد ریال به ترتیب در قبال مبلغ
پانصد میلیون ریال در رهن بانک تجارت شعبه سرپرستی و نیز یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در شعبه بازپرسی بازداشت میباشد.
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول (مرحله اول)

 /۴۲۱۰م الف -دادیار واحد اجرای احکام شعبه پنجم احکام کیفری شیراز -فرزاد زارع دهقانی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرایی کالسه  ۹۶۰۳۶۹دادورزی هشتم اجرای احکام حقوقی شیراز ،محکوم له خانم مهرناز کسرائی تقاضای:
فروش اموال توقیفی غیر قابل افراز محکوم علیه  /اجرای دستور فروش اموال آقای -۱علی -۲دالور  -۳محمد شهرت دهقان که نوع
و مشخصات آن به شرح ذیل میباشد ،معادل مبلغ  ۶۲۵/۵۰۰/۰۰۰تومان بابت محکوم به و هزینه دادرسی از طریق مزایده و انتشار
آگهی در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار محلی استان فارس را نموده است که به همین سبب در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/3/7از
ساعت ۱۰الی ۱۰:۳۰صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد .متقاضیان میتوانند در مدت پنج روز
قبل از تاریخ مزایده اموال را مالحظه نمایند .قیمتی که مزایده از آن شروع میشود براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ
۶۲۵/۵۰۰/۰۰۰تومان میباشد و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را فیالمجلس به عنوان سپرده به
قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت  ۳۰روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید .در صورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده
تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .این آگهی نوبت دوم میباشد .ضمن ًا ده درصد مبلغی که قادر به خرید
مورد مزایده می باشید در حساب سیبای خود داشته باشید.
لیست اموال به شــرح پیوست میباشد که شامل قطعات باغ و زمین زراعی واقع در روستای کلستان (گویم) میباشند که کارشناسی
و قیمتگذاری گردیده است.
 -۱قطعه اول باغ دیم انگوری به مساحت تقریبی  ۶۵۰۰مترمربع واقع در دامنه کوه بیضا پیوست شماره یک
 -۲قطعه دوم باغ دیم انگوری به مساحت تقریبی ۱۵۰۰مترمربع واقع در شمال قبرستان و لوله گاز پیوست شماره دو
 -۳قطعه سوم باغ دیم انگوری به مساحت تقریبی ۴۵۰۰مترمربع واقع در دره پلنگ پیوست شماره سه
 -۴قطعه چهارم باغ دیم انگوری محصور به مساحت تقریبی ۳۹۰۰مترمربع واقع در دره پلنگ پیوست شماره چهار (به فروش رفته)
 -۵قطعه پنجم باغ دیم انگوری به مساحت تقریبی ۲۸۶۰۰مترمربع واقع در چهل چشمه کودیان پیوست شماره پنج
 -۶قطعه ششم اراضی دیم به مساحت تقریبی ۱۹۳۰۰مترمربع واقع در چهل چشمه کودیان پیوست شماره شش
 -۷قطعه هفتم اراضی دیم به مســاحت تقریبی ۱۲۷۰۰مترمربع واقع در چهل چشــمه کودیان پیوست شماره هفت (به فروش رفته و
مرغداری)
 -۸قطعه هشتم اراضی دیم به مساحت تقریبی ۱۱۹۰۰مترمربع واقع در شرق روستای کلستان پیوست هشت
 -۹قطعه نهم قطعات باغشهری به مساحت تقریبی ۱۹۸۰۰مترمربع در شمال کوه قالتک شرق روستا (به فروش رفته) پیوست نهم
 -۱۰قطعه دهم چهار قطعه زمین ۲۰۰مترمربعی واقع در بافت جدید شرق روستا
 -۱۱قطعه یازدهم یک قطعه زمین ۱۵۰مترمربعی واقع در بافت قدیم به صورت مخروبه خشت و گلی

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان -قاسم خوش رضا
کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی -محمدهادی پیروی
/4201م .الف ـ مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز ـ اکبر حیفر

آگهی ابالغ دادنامه

شماره بایگانی۹۶۱۰۴۹ :
پرونده کالسه  ۹۶۰۹۹۸۰۷۰۵۴۰۰۹۴۱شعبه  ۱۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۷۰۵۴۰۰۰۴۷
خواهان :آقای محمدحسین حکم فرمائی فرزند عباس با وکالت آقای محمدحسن رستمیان کازرونی فرزند محسن به نشانی استان فارس-
شهرستان شیراز -شیراز -فرهنگشهر -کوچه  ۲۹ممیز  -۲پالک  -۱۲واحد  -۲کدپستی ۷۱۸۵۹۴۷۵۵۸
خواندگان:
 .۱آقای امین امتیاز فرند جعفر به نشانی استان فارس -شهرستان شیراز -شهر شیراز -خ قصرالدشت کوچه گلخون پالک ۱۲+۱
 .۲آقای مجید فرجامنژاد فرزند علی آقا به نشانی استان فارس -شهرستان شیراز -شهر شیراز -چهارراه باهنر خ صنعتگر ک  ۱۷آپارتمان
محجوب ط ۳
 .۳آقای علی امتیاز فرزند جعفر به نشانی مجهول المکان
خواستهها .۱ :اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول)  .۲الزام به تنظیم سند رسمی ملک  .۳مطالبه خسارت دادرسی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان محمدحســین حکم فرمائی با وکالت آقای محمد حسن رستمیان کازرونی وکیل دادگستری به طرفیت
خواندگان -۱ :علی امتیاز فرزند جعفر  -۲امین امتیاز فرزند جعفر  -۳مجید فرجامنژاد فرزند علی آقا به خواســته  -۱اثبات مالکیت نسبت
به شــش دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۴۲۰مترمربع تحت پالک ثبتی  ۳۲۴۷واقع در بخش  ۴شیراز  -۲الزام به تنظیم سند
رسمی با خســارات دادرسی به این توصیف که خواهان مدعی میباشد که به موجب قرارداد عادی مورخ  ۹۶/۶/۱اقدام به ابتیاع موضوع
خواسته از خوانده ردیف سوم نموده که ایشان نیز از مرحومین جعفر امتیاز و پروانه قشقائی خریداری نموده که با توجه به فوت مرحومین
جعفر امتیاز و پروانه قشقائی و وراثت خواندگان ردیف اول و دوم با تقدیم دادخواست به شرح خواسته تقاضای صدور رای را نموده است،
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ،مفاد دادخواست تقدیمی ،اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی و با مالحظه تصاویر
مصدق مستندات ابرازی به شرح ضمیمه دادخواست که مفاداً داللت بر برقراری رابطه قراردادی فی مابین به کیفیت ادعایی و صدور سند
مالکیت به نام مورث خواندگان ردیف اول و دوم مرحومین جعفر امتیاز و پروانه قشقایی را دارد و مضاف ًا عدم حضور خواندگان در جلسه
دادرسی علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه و سایر قرائن امارات ،دعوی خواهان را من حیث المجموع وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد
 ۳۳۸ ،۲۲۳ ،۲۲۰ ،۲۱۹ ،۱۰و  ۳۶۲از قانون مدنی و  ۵۱۹از قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر اثبات مالکیت خواهان نسبت به شش دانگ
یک باب منزل مسکونی به مساحت ۴۲۰مترمربع به پالک ثبتی  ۳۲۴۷بخش  ۴شیراز الزام خواندگان ردیف اول و دوم آقایان علی و امین
امتیاز به وراثت از مرحومین جعفر امتیاز و پروانه قشقایی به انتقال رسمی سند مالکیت به نام خواهان ،محکومیت خواندگان متساوی ًا به
پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد .رای صادره غیابی و ظرف بیست
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید
استان میباشد.
 /۴۲۰۰م الف -رئیس شعبه  ۱۱حقوقی شیراز -حیدری

شماره بایگانی شعبه۹۶۰۱۵۲ :
بدینوســیله به محکوم علیه فرانبخش امیــری فرزند اصغر که
مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد چون بموجب اجراییه
شماره  ۹۶۱۰۴۲۰۷۰۳۲۰۰۲۶۸مورخ  ۹۶/۱۱/۱۰صادره از شعبه ۱۸
دادگاه حقوقی شیراز طبق دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۷۰۳۲۰۰۵۳۶
شعبه  ۱۸دادگاه حقوقی شــیراز قطعیت یافته به پرداخت مبلغ
 ۱/۰۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  ۳۴/۸۴۱/۰۰۰ریال
بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت
تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواســت ( )۹۶/۳/۸لغایت زمان
اجرای کامــل حکم بر مبنای نرخ اعالمی تــورم از ناحیه بانک
مرکزی که توسط دایره اجراها محاسبه می شود در حق محکوم
له آقای /خانم غالمعباس فروتن فرزند جبار محکوم گردیده است
طرف ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای
مفاد اجرائیــه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام
طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام
خواهد نمود.
 /۴۱۸۲م الف -مدیر دفتر شعبه هیجدهم دادگاه حقوقی
شیراز -عباداله مومنی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به متهم

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی

شماره بایگانی شعبه۹۵۰۶۰۲ :
ابالغ به آقای نظام الدین پیروی نژاد فرزند حسام جهت حضور در
شعبه ظرف مهلت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی جهت مالحظه
نظریه کارشناسی
شیراز -خیابان مالصدرا -انتهای خیابان شهید جمالی
 /۴۱۷۶م الف -منشی دادگاه حقوقی شعبه  ۹دادگاه عمومی
حقوقی شهرستان شیراز ( ۲۴حقوقی سابق)  -هدایت

آگهی ابالغ اجرائیه

شماره بایگانی شعبه۹۶۰۳۳۷ :
محکوم له :بهروز زارعی
ٌ
محکوم علیه :کوروش بزرگی
ٌ
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به کوروش بزرگی
که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره
از شعبه  ۱۰حقوقی در پرونده کالسه  ۹۶۰۳۳۷به موجب دادنامه
شماره  ۹۶-۶۴۷صادره از شعبه  ۱۰حقوقی محکوم علیه محکوم
به پرداخت مبلغ  ۱/۳۷۹/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و نیز
پرداخت خســارت تاخیر تادیه مبلغ مذکــور و پرداخت مبلغ
 ۴۷/۱۰۹/۰۰۰ریال بابت خســارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز
پرداخت حق الوکاله وکیــل در مرحله بدوی در حق محکوم له
می باشد .پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر
عهده محکوم علیه می باشد .بدیهی است با توجه به غیابی بودن
حکم ،اجرای حکم غیابی منــوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ
تامین متناســب از محکوم له ،یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم
علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده
 ۷۳آ .د .م و ماده  ۹قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید
کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد
اجرای احکام طبق مقررات نســبت به اجرای مدلول اجرائیه و
وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شیراز ـ خیابان مالصدرا ـ انتهای خیابان شهید جمالی
 /۴۱۸۴م الف ـ مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  ۱۰دادگاه
عمومی حقوقی شهرستان شیراز ( ۲۶حقوقی سابق)  -زهرا
مختاری

آگهی ابالغ اجرائیه

شماره بایگانی شعبه۹۶۰۲۹۶ :
محکوم له :مهدی شاکر
محکوم علیه :پیرغیبی خسروی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به پیرغیبی خسروی
فرزند حسینعلی که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق
اجرائیه صادره از شعبه دوم شورای حل اختالف آباده در پرونده
کالسه  ۹۶۰۲۹۶به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۸۴۴۲۰۰۲۸۰
مورخ  ۹۶/۵/۲۱محکومعلیه محکوم به پرداخت مبلغ سه میلیون
ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ
مذکور از تاریخ  ۹۳/۱۰/۲۰لغایــت زمان اجرای حکم و پرداخت
مبلغ یکصد و هشــتاد هزار ریال بابت خسارات ناشی از هزینه
دادرسی در حق محکوم له می باشد .پرداخت نیم عشر حق اجرا
و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد .بدیهی
اســت با توجه به غیابی بودن حکم ،اجرای حکم غیابی منوط به
معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له ،یا ابالغ
واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره
یک نوبت در اجرای ماده  ۷۳آ .د .م و ماده  ۹قانون اجرای احکام
مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشــار درج می گردد تا ظرف ده
روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد
در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نســبت به
اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
/۸۵م .الف ـ مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه
دوم شورای حل اختالف آباده -سکینه قنبری ابرقوئی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره بایگانی شعبه۹۴۰۱۹۴ :
به متهم آقای سعید امیری فرزند مرتضی ،فع ً
ال متواری که به اتهام
مشارکت در آدمربایی و مشارکت در ضرب و جرح عمدی موضوع
شکایت شــاکی در پرونده کالسه  ۹۴۰۱۹۴شــعبه اول دادگاه
کیفری یک اســتان فارس تحت پیگرد میباشد ابالغ میگردد
وقت رسیدگی پرونده برای روز شنبه  ۱۳۹۷/۴/۲۳ساعت ۹صبح
تعیین شده است ،لذا در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید.
نتیجه عدم حضور ،اتخاذ تصمیم و صدور حکم غیابی خواهد بود.

شماره بایگانی شعبه۹۶۰۲۲۸ :
بدینوسیله به متهم آقای محمد فرهی فرزند ناصر فع ً
ال متواری و
مجهولالمکان موضوع شکایت محمد گودرزی در پرونده کالسه
 ۹۶۰۲۲۸شــعبه سوم دادگاه کیفری یک استان فارس ،که تحت
پیگرد میباشد ،ابالغ میگردد وقت رسیدگی پرونده برای مورخه
 ۱۳۹۷/۴/۲۳ساعت ۹صبح تعیین شده است؛ لذا در وقت مقرر
در جلسه دادگاه حاضر شوید .نتیجه عدم حضور ،اتخاذ تصمیم و
صدور حکم غیابی خواهد بود.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به متهم

آگهی ابالغ دادنامه کیفری

 /۴۲۱۸م الف -مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری یک
استان فارس

شماره بایگانی شعبه۹۵۰۲۸۹ :
به متهم آقای حســن (معروف به نیکنام) یزدان ســپاس فرزند
مختار ،فع ً
ال متواری که به اتهام مشــارکت در سرقت مسلحانه
شبانه ،ایراد جرح عمدی با چاقو و حمل و نگهداری سالح جنگی
غیرمجاز موضوع شکایت شاکی در پرونده کالسه  ۹۵۰۲۸۹شعبه
اول دادگاه کیفری یک استان فارس تحت پیگرد میباشد ابالغ
میگردد وقت رسیدگی پرونده برای روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۴/۲۰
ســاعت ۹صبح تعیین شده اســت ،لذا در وقت مقرر در جلسه
دادگاه حاضر شــوید .نتیجه عدم حضور ،اتخاذ تصمیم و صدور
حکم غیابی خواهد بود.
 /۴۲۱۷م الف -مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری یک
استان فارس

 /۴۲۱۲م الف -دفتر شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان
فارس (دوم کیفری استان سابق) -محمدی

شماره بایگانی شعبه۹۵۰۳۷۶ :
بدین وسیله به آقایان مصطفی نوذری نژاد فرزند کرامت و حمید
قاســمی فرزند کرامت ابالغ میگردد بموجب دادنامه شــماره
 ۹۷/۲/۱-۹۷۰۹۹۷۷۱۲۰۷۰۰۰۴۶در پرونده کالسه  ۹۵۰۳۷۶صادره
از شعبه اول دادگاه کیفری یک اســتان فارس (چهارم کیفری
استان ســابق) به اتهام حمل و نگهدار سالح شکاری غیرمجاز و
مشارکت در اخالل در امر انتخابات هریک به تحمل ۴سال حبس
تعزیری و تحمل ۷۴ضربه شــاق تعزیری محکوم گردیدهاید ،به
لحاظ غیابی بودن رأی صادره ظرف مدت ۲۰روز پس از ابالغ قابل
واخواهی در این دادگاه میباشد.
 /۴۲۱۳م الف -مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری یک
استان فارس

آگهی حصر وراثت

آقای کاظم یکزمانی فرزند اسمعیل به شرح درخواستی که به کالسه  ۴۷۷این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
نموده و اعالم داشــته که شادروان حلیمه جنتی به شماره شناسنامه  ۳۸صادره از آباده در تاریخ  ۱۳۷۵/۳/۲۲در اقامتگاه دائمی خود در
شهرستان آباده فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
 -1کاظم یکزمانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۹۰ :نسبت با متوفی :فرزند
 -2محمد یکزمانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۲۶۹ :نسبت با متوفی :فرزند
 3ـ محمد مهدی یکزمانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۳۰ :نسبت با متوفی :فرزند
 -۴زهرا یکزمانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۲۶۱ :نسبت با متوفی :فرزند
 -۵اکرم یکزمانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۸۷۵۷ :نسبت با متوفی :فرزند
 -۶ناهید یکزمانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۷۷ :نسبت با متوفی :فرزند
 -۷مهین دخت یکزمانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه  3نسبت با متوفی :فرزند
 -۸اسمعیل یکزمانی فرزند عباس شماره شناسنامه ۱۲ :نسبت با متوفی :فرزند
والغیر .اینکه شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت
نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /۸۳م .الف -قاضی شعبه اول شورای حل اختالف آباده  -سید مرتضی نورالدینی

آگهی حصر وراثت

آقای کاظم یکزمانی فرزند اسمعیل به شرح درخواستی که به کالسه  ۳۷۹این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
نموده و اعالم داشته که شادروان اسمعیل یکزمانی به شماره شناسنامه  ۱۲صادره از آباده در تاریخ  ۱۳۹۵/۲/۱۵در اقامتگاه دائمی خود در
شهرستان آباده فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
 -1کاظم یکزمانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۹۰ :نسبت با متوفی :فرزند
 -2محمد یکزمانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۲۶۹ :نسبت با متوفی :فرزند
 3ـ محمد مهدی یکزمانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۳۰ :نسبت با متوفی :فرزند
 -۴زهرا یکزمانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۲۶۱ :نسبت با متوفی :فرزند
 -۵اکرم یکزمانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۸۷۵۷ :نسبت با متوفی :فرزند
 -۶ناهید یکزمانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۷۷ :نسبت با متوفی :فرزند
 -۷مهین دخت یکزمانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۳ :نسبت با متوفی :فرزند
 -۸کبری کارگران فرزند عباسقلی شماره شناسنامه ۲۲۵ :نسبت با متوفی :زوجه
والغیر .اینکه شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت
نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /۸۲م .الف -قاضی شعبه اول شورای حل اختالف آباده  -سید مرتضی نورالدینی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره بایگانی شعبه۹۶۱۰۶۲ :
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم
علیرضا جمال فرزند کمال الدین
خواهان بانک صادرات ایران دادخواســتی به طرفیت خوانده
آقای علیرضا جمال فرزند کمال الدین به خواســته مطالبه وجه
و مطالبه خســارات دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به
شماره پرونده کالســه  ۹۶۰۹۹۸۰۷۰۳۴۰۰۹۲۵شعبه  ۹دادگاه
عمومی حقوقی شهرستان شــیراز (  ۲۴حقوقی سابق) ثبت و
وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ساعت  ۱۰:۰۰تعیین که حسب
دستور دادگاه طبق موضوع ماده  ۷۳قانون آئین دادرسی مدنی
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب
یک نوبــت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا
خوانده 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 گردد.
شیراز -خیابان مالصدرا -انتهای خیابان شهید جمالی
 /۵۰۵۴م الف -منشی دادگاه حقوقی شعبه  ۹دادگاه عمومی
حقوقی شهرستان شیراز (  ۲۴حقوقی سابق)  -هدایت

آگهی احضار متهم

نظر به اینکه آقای پژمان صالحی فرزند علی به اتهام مشــارکت
در ســرقت مسلحانه جمعی شــبانه خودرو و تهدید با چاقو در
پرونده کالسه  ۹۶۰۵۲۵از طرف این شعبه بازپرسی تحت تعقیب
و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشــان
میسر نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده  ۱۷۴قانون آیین
دادرســی کیفری مصوب  ۱۳۹۲به نامبرده ابالغ تا پس از درج
آگهی در شعبه دهم دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی
شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد.
بدیهی است پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار آگهی مستنداً
به قسمت اخیر ماده قانونی مرقوم تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /۴۲۱۶م الف -بازپرس شعبه  ۱۰بازپرسی دادسرای ویژه
امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز -افشین محمدی
درهشوری

آگهی احضار متهم

نظر به اینکه در پرونده کالســه  ۹۴۰۵۹۸ب  ۱۳این شعبه متهم
مجید دردانی فرزند امین اله که به اتهام شرکت در سرقت کامیون
موضوع شکایت آقای قاسم نکوئیزاده از طرف این شعبه تحت
تعقیب میباشــد و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن
محل اقامت ایشان میســر نگردیده است بدینوسیله در اجرای
ماده  ۱۷۴قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا
یک ماه پس از درج در روزنامه در وقت اداری در شعبه سیزدهم
بازپرســی دادسرای جنایی شهرستان شــیراز واقع در خیابان
ابریشمی به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر
گردند .پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیم غیابی
اتخاذ خواهد شد.
 /۴۲۱۴م الف -بازپرس شعبه  ۱۳دادسرای جنایی شیراز-
محمدعلی احدی

آگهی احضار متهم

نظر به اینکه آقای مجید شریفی فرزند خسرو به اتهام ایراد ضرب
و جرح عمدی با چاقو و جسم ســخت -اخالل در نظم و امنیت
عمومی -مشارکت در نزاع دستهجمعی در پرونده کالسه ۹۶۰۴۱۱
از طرف این شــعبه بازپرسی تحت تعقیب بوده و ابالغ احضاریه
به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسر نگردیده است
بدینوســیله در اجرای ماده  ۱۷۴قانون آیین دادرســی کیفری
مصوب  ۱۳۹۲مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه
دهم بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز
به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد .پس از
انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار آگهی مستنداً به قسمت اخیر ماده
قانونی مرقوم تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /۴۱۹۹م الف -بازپرس شعبه  ۱۰بازپرسی دادسرای ویژه
امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز -افشین محمدی
درهشوری

آگهی احضار متهم

شماره بایگانی شعبه950026 :
نظر به اینکه متهم آقای فرزاد خوردوستان فرزند غالم به اتهام حمل
میزان ۲۱۷کیلو و ۴۰۰گرم تریاک و ۱۹۱کیلوگرم حشــیش از طرف
این دادســرا تحت تعقیب است و شناسایی و ابالغ اوراق احضاریه
به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسر نگردیده است
بدینوسیله در اجرای ماده  ۱۷۴قانون آیین دادرسی کیفری مراتب
به نامبرده ابالغ تا در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان داراب به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی
حاضر گردد .پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به
موجب ماده  ۱۷۴قانون یاد شده تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /۴۲۱۵م الف -بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان داراب -امین حشمتی

آگهی احضار متهم

نظر به اینکه در پرونده کالسه  ۹۷۰۰۹۰این دادیاری ،هاشم فتحی
دایر بر خیانت در امانت از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد
و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان
میســر نگردیده ،بدینوســیله در اجرای ماده  ۱۱۵قانون آیین
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به
نامبرده ابالغ تا در شــعبه  ۲دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان شــیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی
حاضر گردد .پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی
به موجب مواد  ۲۱۷و  ۲۱۸قانون یاد شــده تصمیم غیابی اتخاذ
میگردد.
 /۴۲۱۱م الف -دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه دو
شهرستان شیراز -خورشیدیه

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره  ۱۳۹۶۶۰۳۱۱۰۰۱۰۲۷۷۰۸مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شــیراز  -ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
سکینه عباسی سبوکی فرزند رستم قلی به شماره شناسنامه ۱۵۱
و کد ملی  ۲۳۰۱۳۲۴۸۵۰صادره از شیراز در ششدانگ یک باب
خانه به مساحت  ۷۹/۳۵مترمربع پالک  ۶۵۸۷۵فرعی از ۱۶۵۲
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  ۵۳۸فرعی از  ۱۶۵۲اصلی
واقع در بخش چهار شــیراز خریداری از مالک رسمی آقای ایرج
پاکباز کشتی 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 داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۷/۰۲/۱۱ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/۰۲/۲۶ :
/2184م الف -حمید کشاورز
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز

