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5

سال 
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2007
شماره

صفحه

روزنامه

ارشیا عباسی
 کالس دوم

کسرا طالب فرد 
کالس دوم

حسین منش 
کالس اول

محمدرضا کاظمی 
کالس اول

محمدمهدی زارع 
کالس اول

شایان جوانمردی 
کالس اول

عرشیا زارع
 کالس اول

یوسف رحمانی 
کالس اول

ایلیا زارع
 کالس اول

مازیار رییسی
 کالس اول

رضا ایالنی
 کالس دوم

علی پوی
 کالس دوم

امیرعباس باقری
 کالس دوم

مهدی اژدری
 کالس دوم

حسین هوشمندی 
کالس دوم

آرش هدایت
 کالس دوم

امیرعلی مزارعی 
کالس دوم

آیدین قشقایی نیا 
کالس دوم

محمد علی نژاد 
کالس دوم

محمدحسین عباسی 
کالس دوم

علی کاوه 
کالس سوم

سینا جوانبخت 
کالس سوم

علیرضا رضایی
 کالس دوم

ابوالفضل زربان
 کالس دوم

عرفان سهرابی
 کالس دوم

امیرعباس دهداری 
کالس دوم

امیرعلی دهداری 
کالس دوم

ابوالفضل رضایی 
کالس دوم

محمدمتین جوکار 
کالس دوم

آرام درستی
 کالس دوم

سجاد رضایی پور 
کالس پنجم

محمدحسین کاظمی 
کالس پنجم

حسین کریمی پورفرد 
کالس چهارم

عباس دهقان
 کالس چهارم

علی اصغر مسیحی 
کالس چهارم

امیرعلی دیبا 
کالس چهارم

علیرضا علیزاده
 کالس چهارم

محمدجواد ایرانی 
کالس چهارم

مهدی حسینی
 کالس چهارم

محمدرضا محمدی فرد 
کالس سوم

سبحان باقرزاده
 کالس ششم

علیرضا میرزایی
 کالس ششم

مجتبی مسیحی
 کالس ششم

آرین پذیر
 کالس ششم

امیرقاسمی 
کالس ششم

محمدامین تفضلی 
کالس ششم

میالد رییسی
 کالس ششم

حسین دهداری
 کالس ششم

امیرحسین منتظر 
کالس پنجم

امیرحسین آین
 کالس پنجم

شایان محمدی 
کالس ششم

زین العابدین پوریان 
کالس ششم

آگهی ابالغ رأی قاضی
در پرونده کالسه 951637 خواهان جاسم نوذری دادخواستی به خواسته 
– به طرفیت بهنام خدری غریبوند فرزند محمدولی  که مجهول المکان 
می¬باشد تسلیم شوراهای حل اختالف قائمیه نموده که به این شعبه ارجاع 
و  وقت رسیدگی - تعیین شده  به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور شورا و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  
تا  می¬شود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مدنی  
خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به  دبیرخانه شورا  مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور  بهمرساند  در غیر این 

صورت وفق مقررات  اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
549/م الف                  6/693

رییس شورای حل اختالف شعبه اول قائمیه

آگهی حصر وراثت
به شرح  دارای شناسنامه شماره 387  مبارکی  ماه زینب  خانم 
دادخواست به کالسه 1 سیار از این شورا درخواست گواهی 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  رضا  حصر وراثت 
تاریخ  در   5470060950 شناسنامه  شماره  به  پشنگیان 
گفته  زندگی  بدرود  خود  دایمی  اقامتگاه  در   1393/11/21
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ماه زینب 

مبارکی فرزند خدارحم به ش ش 387 مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می  نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این 
شورا مراجعه و تقدیم نماید  واال گواهی صادر خواهد شد.                                                                                   

552/ م الف 6/698
شریعت - رییس شورای حل اختالف شهر کنارتخته

آگهی حصر وراثت
آقای حجت اله حقیقت دارای شناسنامه شماره – به شرح دادخواست 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   94/96 کالسه  به 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احسان حقیقت به شماره 
شناسنامه 148 در تاریخ 96/1/30 در اقامتگاه دایمی خود بدرود 
 -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی 
اله حقیقت متولد 1348/6/1 ش ش 148 پدر متوفی 2-  حجت 

فاطمه دهقانی متولد 1352/4/8 ش ش 2531 مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می  نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه 

و تقدیم نماید  واال گواهی صادر خواهد شد.        
 550/ م الف            6/695

برومند – رییس شورای حل اختالف شهر خشت

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی 
بدینوسیله به حسین عربلو یوسفی فرزند حاجی ابالغ می گردد به موجب دادنامه 
به خواسته  – 95 شعبه دهم  پرونده کالسه 571  شماره 627- 95/11/30 در 
مطالبه محکوم به پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 95/10/26 الی یوم الوصول و هزینه 
خانی  عیسی  محمدباقر  خواهان  حق  در  ریال   1/265/000 مبلغ  به  دادرسی 
از  بیست روز  توانید ظرف  بودن رأی صادره می  غیابی  لحاظ  به  اید  گردیده 
تاریخ انتشار آگهی تقاضای  واخواهی نمایید و سپس ظرف 20 روز پس از آن 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان کازرون می باشد.

553/ م الف            6/697
 رییس شورای حل اختالف شعبه دهم کازرون

 

آگهی ابالغ اجراییه
 95/9/13 مورخ   9510427823400154 شماره  اجراییه  موجب  به 
شماره  دادنامه  و  چنارشاهیجان  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  از  صادره 
علیه  محکوم  است  قطعی گردیده  دادگاه  این  از   9309977823401786
اسماعیل قربانیان فرزند اسفندیار محکوم است به پرداخت مبلغ دویست و 
پنجاه هزار تومان به صورت ماهیانه به عنوان نفقه فرزندان مشترک از تاریخ 
خواهان  حق  در  بلوغ  سن  به  آنها  رسیدن  تا   93/6/24 دادخواست  تقدیم 
خانم مدینه کهزادی فرزند علی و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت حق 
االجرا در حق دولت،  بدینوسیله به نامبرده ابالغ می¬شود ظرف ده روز از 
تاریخ انتشار این آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در غیر این 
صورت در جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات اقدام و کلیه هزینه های 

اجرایی نیز از محکوم علیهم وصول خواهد شد.
6/696      551 / م الف  

حسینی - شعبه اول دادگاه عمومی چنارشاهیجان

آگهی احضار متهم
محمدتقی  فرزند  ساسانیان  هوشنگ  آقای  متهم  اینکه  به  نظر 
تحت  دادسرا  این  طرف  از  دایم  نکاح  واقعه  ثبت  عدم  اتهام  به 
تعقیب می باشد و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن 
محل اقامت وی میسر نگردیده، بدینوسیله در اجرای ماده 174 
به  مراتب   1392 سال  مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 
نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این آگهی به 
منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در شعبه اول دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب کازرون حاضر گردد. در این صورت 
انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و  دادیار شعبه پس از 

اظهار عقیده می نماید.
6/698         504/ م الف

دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی
 و انقالب کازرون

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت   96/3/9  -  139660311034000665 شماره  رأي  برابر 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي فرهنگ 
نعمت اللهی فرزند قدرت اهلل به شماره شناسنامه 61 صادره از شیراز  به شماره ملی 2411339811 در اعیانی دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک واحد کارگاه تجاری مسکونی ساخته شده در عرصه یک قطعه زمین موقوفه به مساحت 135/08 مترمربع قسمتی 
از پالک 2052/64 اصلي واقع در بخش 4 شیراز  که برابر یک فقره اجاره نامه عادی با حق احداث اعیانی به متقاضی واگذار 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 7479/م الف

تاریخ انتشار نوبت اول:  1396/4/13  سه شنبه     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/4/28 چهارشنبه
     24827/14545
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

و  اراضي  ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیأت  رأي شماره 139660311034000667 - 96/3/9  برابر 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي امیر 
نعمت اللهی فرزند فرهنگ بشماره شناسنامه 3817 صادره از شیراز به شماره ملی 2301164683 در اعیانی دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک واحد کارگاه تجاری مسکونی ساخته شده در عرصه یک قطعه زمین موقوفه به مساحت 135/08 مترمربع 
قسمتی از پالک 2052/64 اصلي واقع در بخش 4 شیراز  که برابر یک فقره اجاره نامه عادی با حق احداث اعیانی به متقاضی 
واگذار گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 7480/م الف   24828/14544 
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