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آگهی دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده نوبت دوم شرکت 

تعاونی باغداران
 بهشت سیاخ دارنگون 

شماره ثبت ۴۴۵۰۲
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت 
تعاونی باغداران سیاخ دارنگون راس ساعت 9/30 
صبح جمعه 97/1/17 در محل شیراز- کوی زهرا 
حسینیه  بهمن   22 ورزشگاه  از  بعد  راست  سمت 
دعوت  اعضا  کلیه  از  می گردد  تشکیل  زندو  شاه 
و  رسانند  بهم  حضور  مذکور  جلسه  در  شود  می 
مغازه یا  اسناد رسمی  دفاتر  از  یکی  به  مراجعه   با 

دانش پرور بازرسی شرکت و دعوت کننده مجمع 
وکیل/ والفجر  سر  امیرکبیر-  بلوار  در:  واقع 

و  مجمع  در  حضور  جهت  کتبًا  را  خود  نماینده 
اعمال رای معرفی نمایند. تعداد آرای وکالتی هر 
عضو حداکثر سه رای و دو شخص غیرعضو تنها 

یک رای خواهد بود.
دستور جلسه:

1- عزل هیئت مدیره
2- اصالح بند ب ماده ۱۲ اساسنامه

26505/16066

بازرس شرکت تعاونی- دانش پرور

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139660311034003420 مورخه 1396/11/9 هیأت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی علی اسماعیلی فرزند یحیی به شماره شناسنامه 8 
صادره از مرودشت  به شماره ملی 2432737946 در ششدانگ یک باب 
به مساحت 61/3  مترمربع قسمتی از پالک 2071/37 اصلی واقع در بخش 
4 شیراز  خریداری از مالک رسمی خداداد شریفی محرز گردیده است. 
فاصله 15 روز آگهی  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  می شود در صورتی که 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.       
 28766/م الف                  26397/15984

تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1396/12/13          
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1396/12/28             

جهانبخش اسفندياري نيا 
رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  اول  هیأت   139660311036003957 شماره  رأی  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه 4 تصرفات مالکانه بالمعارض 
به شماره شناسنامه 540  صادره  ناصر  اتابکی فرزند  متقاضی خانم مریم 
از شیراز در یک باب خانه دو طبقه به مساحت 285/26 مترمربع پالک 
4736 فرعی از 1102 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 164 فرعی از 
1102 اصلی واقع در بخش 3 شیراز خریداری از مالک رسمی آقای رسول 
زارع محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
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.  
26193/م الف               26362/15968 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/13                
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/28                

غالمحسين رييسی – رييس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شيراز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
قانون  موضوع  هیأت   139660317007005894 شماره  رأی  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بهبهان  ثبتی شهرستان  واحد  در  مستقر 
متقاضی آقای فریدون حشم دار فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 
در ششدانگ  ملی 1860641547  شماره  به  بهبهان  از  1094 صادره 
یک باب ساختمان به مساحت 140/68 مترمربع مفروز و مجزی شده 
از  خریداری  بهبهان  یک  بخش  در  واقع  اصلی   5735/13 پالک  از 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  سندرسمی  بموجب  رسمی  مالک 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یک ماه 
از تاریخ 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.    

8/871 م الف      26402        
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/13         

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/28            
 رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139660311034002872 مورخه 1396/08/30 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  مستقر در واحد  فاقد سند رسمی  ساختمانهای 
باز  علی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  شیراز  
به  آباده   از  صادره   27 شناسنامه  شماره  به  درویشعلی  فرزند  برزگر 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در   2411077823 ملی  شماره 
از پالک 2071/37 اصلی واقع در بخش  مترمربع قسمتی    152/38
4 شیراز  خریداری از مالک رسمی مع الواسطه شعبان شریفی شریف 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  محرز گردیده  ابادی 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور 
این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
نمایند. بدیهی  به مراجع قضایی تقدیم  اعتراض، دادخواست خود را 
اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  است در صورت 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
 26196/م الف        26382/15981 

تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1396/12/13        
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1396/12/28

جهانبخش اسفندياري نيا
 رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139660311036004014 – 1396/09/30 هیأت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه 
پورجمالی  عبدالصمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   4
اعیانی  در  خرمشهر   از  صادره   212 شناسنامه  شماره  به  مجید  فرزند 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 112/47  مترمربع احداثی در 
یک قطعه زمین وقفی پالک 3090  فرعی از 1085 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 1085 اصلی واقع در بخش 3 شیراز که برابر با 
اجاره نامه اوقافی با حق احداث اعیان به اجاره متقاضی برگزار شده 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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.
 26192/م الف            26373/15974 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/13          
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/28

 غالمحسين رييسی 
رييس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شيراز 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139660311034002764 مورخه 1396/08/20 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  مستقر در واحد  فاقد سند رسمی  ساختمانهای 
شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر 
به  شیراز   از  شناسنامه 167 صادره  شماره  به  درویشعلی  فرزند  بیات 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در   2301794172 ملی  شماره 
200  مترمربع قسمتی از پالک 2071 اصلی واقع در بخش 4 شیراز  
گردیده  محرز  شریفی  قربان  الواسطه  مع  رسمی  مالک  از  خریداری 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.    
  26197/م الف           26383/15980  
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1396/12/13  
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1396/12/28  
جهانبخش اسفندياري نيا

رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

 1396/10/7 مورخه   139660311034003189 شماره  رأی  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  مستقر در واحد  فاقد سند رسمی  ساختمانهای 
حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  شیراز  
فسا   از  به شماره شناسنامه 3 صادره  فرزند چراغعلی  جوکاری ششده 
به شماره ملی 2572120951 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
 4 بخش  در  واقع  اصلی   2079 پالک  از  قسمتی  مترمربع    228/80
شیراز  خریداری از مالک رسمی مع الواسطه باباجان شهریاری محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
به این اداره تسلیم و پس از  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
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.      28767/م الف          26400/15985 
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1396/12/13          

 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1396/12/28
جهانبخش اسفندياري نيا 

رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
قانون  موضوع  هیأت   139660317007005918 شماره  رأی  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بهبهان  ثبتی شهرستان  واحد  در  مستقر 
متقاضی آقای قدرت اله امینی مقدم فرزند فریدون به شماره شناسنامه 
199 صادره از بهبهان به شماره ملی 1861205988 در ششدانگ یک 
از  مفروز و مجزی شده  مترمربع  به مساحت 137/44  باب ساختمان 
مالک  از  خریداری  بهبهان  یک  بخش  در  واقع  اصلی    5651 پالک 
رسمی امیر فروزی احدی از ورثه رجب محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
مالکیت متقاضی  به صدور سند  نسبت  شود. در صورتی که اشخاص 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
یک ماه از تاریخ اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
عدم وصول  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  نمایند.بدیهی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
8/873 م الف                26404     

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/13           
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/28

رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
قانون  موضوع  هیأت   139660317007005893 شماره  رأی  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بهبهان  ثبتی شهرستان  واحد  در  مستقر 
متقاضی آقای علی عبداله نژاد فرزند محمد به شماره شناسنامه 422 
صادره از بهبهان به شماره ملی 1861167954 در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 169/50 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 
رسمی  مالک  از  خریداری  بهبهان  یک  بخش  در  واقع  اصلی   5630
احمد صالحی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
اعتراض،  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
مقررات  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
8/874 م الف             26405              

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/13          
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/28

 رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
قانون  موضوع  هیأت   139660317007005886 شماره  رأی  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
بالمعارض  و  مالکانه  بهبهان تصرفات  ثبتی شهرستان  مستقر در واحد 
شناسنامه  شماره  به  محمدکریم  فرزند  عبدی  محسن  آقای  متقاضی 
29552 صادره از بهبهان به شماره ملی 1860290809 در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 170/45 مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 5630 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک 
رسمی عبدالحمید شریعت جعفری بموجب سندرسمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  به 
مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
8/875 م الف                    26406        تاریخ انتشار نوبت اول: 

1396/12/13           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/28
رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
قانون  موضوع  هیأت   139660317007005896 شماره  رأی  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بهبهان  ثبتی شهرستان  واحد  در  مستقر 
متقاضی آقای فریدون حشم دار فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 
در ششدانگ  ملی 1860641547  شماره  به  بهبهان  از  1094 صادره 
یک باب ساختمان به مساحت 139/21 مترمربع مفروز و مجزی شده 
از  خریداری  بهبهان  یک  بخش  در  واقع  اصلی   5735/13 پالک  از 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  سندرسمی  بموجب  رسمی  مالک 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یک ماه 
از تاریخ 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. 

 8/872 م الف                     26401               
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/13      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/28                 
رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهی حصر وراثت
آقای مجتبی معینی فرزند مرحوم ابراهیم به شرح درخواستی که به شماره 
گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  شورا  این  285 ش4  اندیکاتور 
فرزند  معینی  ابراهیم  مرحوم  که  داشته  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار 
مرحوم اسمعیل به شماره شناسنامه 2371709761- 1322/1/9 صادره از 
کازرون در تاریخ 96/10/15 در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون 
یوسفیان  ناهید  خانم   -1 از:  عبارتند  وی  الفوت  حین  ورثه  نموده  فوت 
به شماره ملی 2371752940 – 1330 کازرون زوجه دائمه 2- مجتبی 
معینی به شماره ملی 2371979899 – 1359 کازرون پسرمتوفی 3- خانم 
مژگان معینی به شماره ملی 2370297594 – 1350 کازرون دختر متوفی 
کازرون   1361  –  2372016970 ملی  شماره  به  معینی  مریم  خانم   -4
دختر متوفی 5- خانم مژده معینی به شماره ملی 2371922048 – 1354 
 -2371911811 ملی  شماره  به  معینی  محسن   -6 متوفی  دختر  کازرون 

1353 کازرون پسرمتوفی 
 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.                 1774/ م الف         6/2299
زمانی بخش - رييس شعبه چهارم شوراي حل اختالف کازرون  

آگهی حصر وراثت
به  که  درخواستی  شرح  به  یداله  مرحوم  فرزند  عماری  داریوش  آقای 
درخواست صدور  گردیده  ثبت  شورا  این   4 283 ش  اندیکاتور  شماره 
خانم  مرحوم  شادروان  که  داشته  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی 
بهتری توفیقی فرزند محمود به شماره ملی 2370149566- 1313/9/18 
صادره از کازرون در تاریخ 1396/12/7 در اقامتگاه دایمی خود شهرستان 
کازرون فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- فرج 
متوفیه  پسر  ملی 2371836192 – 1341 کازرون  شماره  به  عماری  اله 
پسر  کازرون   1354  –  2371922188 ملی  شماره  به  عماری  هادی   -2
متوفیه 3- مسعود عماری به شماره ملی 2370321148 – 1343 کازرون 
پسر متوفیه 4- داریوش عماری به شماره ملی 2371868973 – 1345 
کازرون پسر متوفیه 5- خانم ناهید عماری به شماره ملی 2371879037 

– 1347 کازرون دختر متوفیه 
 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.      1773/ م الف             6/2300
 زمانی بخش - رييس شعبه چهارم شوراي حل اختالف کازرون  

آگهی ابالغ وقت رسيدگی به آقاي عباس شاه کرمی فرزند مصطفی 
به طرفیت خوانده آقای عباس  خواهان آقای محسن توکلی دادخواستی 
این  به  که  مطرح  مالكیت  اثبات  خواسته  به  مصطفی  فرزند  کرمی  شاه 
شعبه   9609987180100452 کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه 
اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان کازرون ثبت و وقت 
تعیین که حسب دستور دادگاه  رسیدگی مورخ 1397/2/20 ساعت 11 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یك نوبت در یكی از جراید 
كثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یك 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. 
6/2297                   1767/ م الف

شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستري شهرستان کازرون

آگهی ابالغ دادنامه کيفري
بدین وسیله به متهم ابوذر حیدری فرزند عبدالحمید  ابالغ می گردد به 
موجب دادنامه شماره 9609977180401019 مورخه 1396/9/26 
در پرونده کالسه 960563 ج 101 به اتهام خیانت در امانت موضوع 
محکومیت  بر  حکم  محمد  جان  فرزند  محمدپور  مجید  آقای  شکایت 
متهم  به تحمل یک سال حبس تعزیری صادرو اعالم می گردد به لحاظ 
غیابی بودن رأی صادره می تواند ظرف 20 روز از تاریخ انتشار آگهی 
تقاضای واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان فارس می باشد.     
 1734/م الف                   6/2298

   شعبه 101  جزايی دادگاه کيفري 2 کازرون

آگهی مزايده اموال غيرمنقول 
بموجب  کازرون  دادگستری  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای 
به طرفیت  یار  له فردین موسوی  اجرائی  پرونده 96/233  محتویات 
قانون  به فصل سوم  استناد  به  ندایی فرزند محمد جعفر و  عبدالحمید 
به  مبادرت  غیرمنقول  اموال  فروش  به  راجع  مدنی  احکام  اجرای 
از ۱۰  از 28964/4 سهم سهام دوسهم مشاع  مزایده ۳۹۸ سهم مشاع 
اصلی بخش ۷  از ۹  ثبتی شماره ۱ فرعی  سهم سهام ششدانگ پالک 
فارس ق ۲ مالکیت مدیا محمدی فرد فرزند ایرج به آدرس حد فاصل 
خ ۲۲بهمن جنوبی و قدس جنوبی کوچه حسن بن علی می نماید. لذا 
بدینوسیله به اطالع عموم می رساند کسانی که مایل به خرید باشند در 
این اجرا حاضر  روز چهارشنبه مورخ  97/1/29 ساعت ده صبح در 
وقیمت های پیشنهادی خود را ارائه نمایند. قیمت پایه فروش به مبلغ 
201/400/000 ریال میباشد.  شخصی که باالترین قیمت پیشنهادی را 
ارائه نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف به پرداخت ده درصد 
قیمت پیشنهادی در جلسه مزایده خواهد بود. مزایده با حضور نماینده 
از  قبل  روز  پنج  توانند  می  متقاضیان  و  شد  خواهد  برگزار  دادستان 
برگزاری مزایده جهت اطالع بیشتر و در صورت لزوم مشاهده ملک به 
این واحد مراجعه نمایند. هزینه های نقل وانتقال دفترخانه نیز به عهده 
خریدار میباشد این آگهی بموجب ماده ۱۱۸قانون اجرای احکام مدنی 
برای نوبت اول در یکی از روزنامه های محلی درج ومنتشر می گردد.

6/2296               1769/ م الف
روستا 

 قاضی اجراي احکام شوراي حل اختالف شهرستان کازرون

ضرب المثل های جهان
پلیکهخندهرابهگریهوصلمیکند

زیاددرازنیست.
آمریکایی

آگهى


