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روزنامه

شماره

صفحه

در آخرین روز از سفر شهردار، رئیس و اعضای هیئت علمی دانشگاه درسدن آلمان به شیراز، یادداشت تفاهم 
همکاری میان شهرداری دو شهر به امضا رسید.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری شیراز، در این یادداشت تفاهم که به منظور ایجاد 
روابط فرهنگی، گردشگری، علمی و اقتصادی دو شهر بر پایه قوانین و مقررات کشورهای متبوع، امضا شد 
دو طرف توافق کردند بر پایه منافع مشترک با رعایت اصول برابری، احترام و رفتار متقابل، همکاری های 
خود را از طریق تبادل دانش، تجربه و تخصص در حوزه های شهری ازجمله مدیریت هوشمند حمل ونقل و 

ترافیک گسترش دهند.
شهردار شیراز در تشریح این یادداشت تفاهم گفت: با توجه به اشتراکات موجود میان دو شهر شیراز و درسدن 
آلمان، توسعه تعامالت و تبادالت فرهنگی با مصادیق مشخص همچون برگزاری هفته های فرهنگی، اجرای 
فرصت های  و  امکانات  تمامی  از  استفاده  درنهایت  و  فرهنگی  دفتر  راه اندازی  مشترک،  هنری  رویدادهای 

موجود، می تواند گامی بلند در راستای معرفی فرهنگ، تمدن و آیین های شیراز در پهنه جهان باشد.
شهردار درسدن آلمان نیز در این نشست ضمن ارزیابی مثبت از مراودات اخیر با شهرداری شیراز، از این 
شهر به عنوان گنجینه ای غنی از فرهنگی زیبا یادکرد و گفت: مسائل فرهنگی شیراز جاذبه بسیاری برای یک 

گردشگر دارد.
درک هیلبرت که به اتفاق کورن دورفر مسئول محیط زیست شهرداری درسدن در این نشست حضور یافت 
اظهار داشت: در بازدید از شهر شیراز و دیدار با مدیران برخی حوزه های شهرداری، ایده های خوبی دریافت 

تفاهمی که  یادداشت  یافتیم که مهم ترین آن ها در  برای همکاری های دوجانبه  کردیم و زمینه های زیادی 
امروز به امضا رسید، آمده است.

برگزاری  ستاد  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
ستاد  این  دبیر  سروستانی،  کمالی  کوروش  سعدی،  یادروز  مراسم 
اظهار کرد: شاعر بزرگ ایران زمین، یگانه ای است که ِسحر کالمش 
به غایت ایجاز دست می یازد. گستردگی و تنوع آثار سعدی او را به 
سخنوری توانا و اندیشه ورزی نامی تبدیل کرده و سلیقه های مختلف 
را مجذوب او کرده است. اگرچه سال شمار عمر انفسی اش به قرن 
پیوسته و  از حضور  اما روزشمار عمر آفاقی سعدی  هفتم می رسد، 
مداوم او از همان دوران تاکنون حکایت می کند؛ حضور پرشکوهی 
که اینک پس از قرن ها ما همچنان برخوان او نشسته ایم و خوشه چین 

حکمت و دانش و زبان و هنرش هستیم.
او در ادامه در اعالم برنامه های یادروز سعدی گفت: مراسم گشایش 
با   ۱۳۹۷ فروردین ماه   ۳۱ جمعه  روز   ۲۰ ساعت  در  سعدی  یادروز 
اشرف  دکتر  ازجمله  فارس  استان  و  کشور  عالی  مقامات  حضور 
اسالمی  جمهوری  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  رئیس  بروجردی، 
و  سعدی پژوهان  نیز  و  فارس  استاندار  تبادار،  اسماعیل  و  ایران 
سعدی دوستان در آرامگاه سعدی برگزار خواهد شد. در این مراسم 
به  عقیلی  ساالر  هنرمندی  با  نیاز«  و  »راز  سنّتی  موسیقی  گروه 

سعدی خوانی خواهد پرداخت.
اول  شنبه  روز  صبح   ۹ ساعت  از  افزود:  سعدی شناسی  مرکز  مدیر 
اسناد و  یادروز سعدی در سازمان  اردیبهشت ماه نشست های علمی 
کتابخانه ملی فارس برگزار خواهد شد. در نشست های علمی استادانی 
چون غالمحسین ابراهیمی دینانی، اصغر دادبه، جعفر مؤید شیرازی، 
عبدالرضا  و  خالصی  محمدرضا  گرامی،  بهرام  لنگرودی،  شمس 

مدرس زاده سخنرانی خواهند کرد.
وی همچنین گفت: همزمان با یادروز سعدی موزه فرهنگ فارس 
و  عکس  نمایشگاه  نیز  و  فارس  ملی  کتابخانه  و  اسناد  مرکز  در 
نمایشگاه  و  تاروپود  گالری  در  سعدی  خطی  نسخ  و  سعدیه  سند 
انجمن خوشنویسان فارس در  خوشنویسی »گفته سعدی« به همت 

جنب تاالر سخنرانی افتتاح خواهد شد. عالوه بر این، پنجمین شماره 
دو فصلنامه ادبی-تخصصی سعدی شناسی که درواقع بیست و سومین 
جلد از مجموعه مقاالت سعدی شناسی است و نیز پوستر و کارت های 
ویژه غزل سعدی همزمان با یادروز سعدی چاپ و منتشر خواهد شد.
کمالی سروستانی اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
از  بازدید  اردیبهشت ماه  اول  در  فارس،  استان  گردشگری  و 
عالوه  روز  این  در  و  است  اعالم کرده  رایگان  را  سعدی  آرامگاه 
بزرگداشت  در  خمسه  عرب  ایل  همایش  دومین  سعدی خوانی،  بر 
از  پذیرایی  بر  عالوه  شیراز  شهرداری  شد.  خواهد  برگزار  سعدی 
اجرای  برای  را  الزم  هماهنگی  سعدی  آرامگاه  بازدیدکنندگان 
نمایشی بر اساس آثار سعدی به کارگردانی استاد رزاقی سامان داده 

و تابلوها و اتوبوس های شهری را به شعرهای سعدی آراسته است.
اوی با تأکید بر ضرورت توجه به سرمایه فرهنگی-ادبی ایران زمین 
گفت: تجلیل از سعدی، تنها تجلیل از شعر و نثر شیوا نیست، بلکه 
تجلیل از اخالق و حکمت و معرفت بلیغ و رسا نیز هست و به همین 
با همکاری  شیراز  و شورای شهر  است که شهرداری  بایسته  دلیل 
هنرمندان و سعدی پژوهان، طرحی نو دراندازند. تندیس هایی از او و 
حکایاتش باید در میادین شهر شیراز نصب شود. سخنانش باید زیور 
دیوارها و تابلوها شود و سعدی خوانی با حمایت از طرح کتاب های 
به همت آموزش وپرورش  یابد. خوشبختانه  توسعه  ارزان  »سعدی« 
سامان یافته  تحصیلی  مختلف  مقاطع  در  گلستان خوانی  طرح  فارس 
این طرح شرکت  از ۴۰ هزار دانش آموز در  بیش  است و هرساله 
می کنند و همزمان با یادروز سعدی برگزیدگان آن معرفی می شوند.
برگزاری  ستاد  همکاری  با  برنامه ها  این  افزود:  سعدی شناس  این 
مراسم یادروز سعدی متشکل از استانداری فارس، اداره کل فرهنگ 
فرهنگی،  میراث  سازمان  شیراز،  فارس، شهرداری  اسالمی  ارشاد  و 
صنایع دستی و گردشگری فارس، صداوسیمای مرکز فارس، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

مرکز فارس و مرکز سعدی شناسی برگزار می شود.
به گفته او، همچنین در ادامه نشست های بین المللی سعدی و شاعران 
یونس  پوشکین،  و  سعدی  همایش های  از  پس  و  جهان  بزرگ 
امره، سروانتس، متنبی، کنفوسیوس و هوگو در روزهای ۲۸ و ۲۹ 
فروردین ماه همایش »سعدی و پترارک« به همت مرکز فرهنگی 
فرهنگی  رایزنی  سعدی شناسی،  مرکز  همکاری  با  و  کتاب  شهر 

جمهوری اسالمی در ایتالیا، دانشگاه ساپینزای ُرم و دانشگاه بولونیا 
در تهران برگزار می شود. در نشست های علمی این همایش افرادی 
فرح  مردانی،  فائزه  حمیدیان،  سعید  کزازی،  میرجالل الدین  چون 
نیازکار، نسرین فقیه ملک مرزبان، شیده احمدزاده، فاطمه عسکری، 
ایمان منسوب بصیری، میترا مظاهری و سفیر ایتالیا در ایران سخنرانی 
می کنند و زهرا زواریان، فرشته نوبخت و الهام فالح به بیان آنچه از 

سعدی آموخته اند، می پردازند.
کمالی سروستانی درباره کارنامه سعدی پژوهی در سال ۱۳۹۶ گفت: 
بر اساس فهرست کتاب های منتشرشده در مورد سعدی موجود در 
شمارگان  در  کتاب  عنوان   ۱۹۳ جمعًا   ،۱۳۹۶ سال  در  کتاب  خانه 
با سعدی منتشرشده است. کل کتاب های چاپ  ۱۸۴۳۸۰ در رابطه 
 ۱۶ تعداد  این  از  که  است   ۱۰۲۴۸۰ شمارگان  در  عنوان   ۱۱۹ اول 
شمارگان  در  عنوان   ۳۲ سعدی،  کلیات   ۹۹۴۰ شمارگان  در  عنوان 
۳۵۹۵۰ گلستان، ۲۵ عنوان در شمارگان ۱۹۹۰۰ بوستان، ۱۳ عنوان 
در شمارگان ۱۰۷۰۰ غزلیات، ۲ عنوان در شمارگان ۱۲۷۰ قصاید 
و سایر آثار سعدی و ۳۱ عنوان در شمارگان ۲۵۳۵۰ درباره سعدی 

است.
در  عنوان   ۷۴ نیز  مجدد  چاپ  کتاب های  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
شمارگان ۸۱۹۰۰ است که از این تعداد ۸ عنوان در شمارگان ۱۲۶۰۰ 
کلیات سعدی، ۲۳ عنوان در شمارگان ۲۳۲۵۰ گلستان، ۱۴ عنوان در 
شمارگان ۱۵۸۰۰ بوستان، ۷ عنوان در شمارگان ۶۶۰۰ غزلیات، ۳ 
عنوان در شمارگان ۳۲۰۰ قصاید و سایر آثار سعدی و ۱۹ عنوان در 

شمارگان ۲۰۴۵۰ درباره سعدی است.
مدیر مرکز سعدی شناسی در پایان گفت: همچنین عالوه بر شیراز و 
تهران، در بسیاری از شهرهای ایران و جهان ازجمله کیش و دهلی 

مراسم یادروز سعدی برگزار می شود.
افتتاح  فارس،  فرهنگ  موزه  افتتاح  سعدی،  روز  یاد  علمی  نشست 
نمایشگاه سعدیه درگذر زمان ۲، افتتاح نمایشگاه آثار خوشنویسی 
افتتاح  و  شیرازی  سعدی  اجل  شیخ  بزرگداشت  سالروز  مناسبت  به 
اشرف  حضور  با  فسایی   رستگار  منصور  دکتر  اهدایی  مجموعه 
اسناد و  رئیس سازمان  و  رئیس جمهور  فرهنگی  مشاور  بروجردی، 
اول  شنبه   فارس   استاندار  تبادار  اسماعیل  و  ایران  ملی  کتابخانه 
ملی  کتابخانه  و  اسناد  مرکز  در  صبح   ۹ ساعت   ۱۳۹۷ اردیبهشت 

فارس برگزار می شود.

شهرداری شیراز و درسدن آلمان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به مناسبت یادروز سعدی؛

بزرگداشت سعدی برگزار می شود
حضورمشاورفرهنگیرئیسجمهور

معاون وزیر راه و شهرسازی؛
فارس طبق برنامه زمان بندی طرح امید،

 چند گام جلوتر است

در چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم؛
مهلت ثبت نام در بخش معارفی تمدید شد

گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
فارس برنامه ریزی و مراحل اجرایی طرح 
از  و  برخوردار  باالیی  قابلیت  از  امید، 
برنامه زمان بندی کشور نیز جلوتر است.

از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
وزیر  معاون  عشایری  هوشنگ  فارس 
بهسازی  و  عمران  شرکت  مدیرعامل  و 
ستاد  جلسه  اولین  در  ایران  شهری 
با  که   97 سال  در  فارس  بازآفرینی 
حضور استاندار فارس و دیگر مدیران و 
مسئولین عضو این ستاد افزود: بر اساس 
بازآفرینی  ملی  برنامه ای که توسط ستاد 

ملی تدوین شده 1343 محله در 534 شهر 
باید  ششم  برنامه  پایان  ساله   5 طول  در 
را  محله   270 ساالنه  و  شویم  عمل  وارد 
ورود کنیم و مورد بازآفرینی قرار دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: برای 
اینکه این برنامه شتاب بیشتری بگیرد و 
بازآفرینی شهری طبق  برنامه  امید  طرح 
دولتی  اراضی  پذیرد  انجام  زمان بندی 
اختیار  در  باید  قانون  طبق  شهرداری  و 
برنامه  و  می دهیم  قرار  امید  طرح  برنامه 
و  زمین  شدن  مشخص  که  زمان بندی 
طرح است از اسفندماه 96 آغاز و باید تا 

اردیبهشت ماه 97 به اتمام برسد.

اوقاف  کل  اداره  قرآنی  امور  کارشناس 
مهلت  تمدید  از  فارس  خیریه  امور  و 
یکمین  و  معارفی چهل  بخش  در  ثبت نام 
تا  کریم  قرآن  سراسری  مسابقات  دوره 

اردیبهشت ماه خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط 
خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومی 

این  بابیان  جاللی  امیرعباس  سید  فارس، 
مطلب اظهار داشت: مهلت ثبت نام در بخش 
مسابقات  دوره  یکمین  و  چهل  معارفی 
سراسری قرآن کریم تا 10 اردیبهشت ماه 
تمدید شد و کلیه شرکت کنندگان در این 
بخش می توانند تا مهلت اعالم شده در این 

بخش از مسابقات ثبت نام نمایند.

ثبتنخستینشرکتدانشبنیاندردانشگاهپیامنورفارس
2 عضو هسته فناوری دانشگاه پیام نور فارس موفق به اخذ اولین شرکت دانش بنیان زیست نانو فناوران آتیه شدند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور شیراز، دکتر وحید توللی و دکتر صادق رحمتی عضو هیئت علمی 
و هسته فناوری دانشگاه پیام نور فارس، با تأیید کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها، مربوط به معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری موفق به اخذ گواهی شرکت دانش بنیان زیست نانو فناوران آتیه شدند.
شرکت زیست نانو فناوران آتیه در طول 2 سال فعالیت درزمینه کشاورزی، موفق به تولید محصوالت قابل توجهی درزمینه نانو مواد 

جهت رفع نیاز مواد مصرفی آزمایشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر مراکز علمی و پژوهشی شده است.

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

برابر رأی شماره  2001123 - 96/11/28  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
دهقانی  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  کازرون  ملک  ثبت 
به ششدانگ  نسبت  از کازرون   به شماره شناسنامه 40528  صادره  فرزند علی  
بخش   4 قطعه    19/19 پالک  مترمربع    3906/05 مساحت  به  دامداری  یکباب 
7 فارس کازرون مفروزی از 19/3  اصلی  واقع در کازرون خریداری از مالک 
رسمی خود متقاضی 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 
از اخذ رسید، ظرف  اداره تسلیم و پس  این  به  اعتراض خود را  ماه  به مدت دو 
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.  6/2301          1770/ م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/1/16       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/1/30

   داود انصاری - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

آگهی فقدان سند مالکیت پالک باقیمانده ۷۹۴ بخش هفت بوشهر شهرستان دیلم
با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی شده از دفتر خانه 78 دیلم  آقای عباس ترکزاده 
مدعی است که یک جلد سند مالکیت پالک 794 باقیمانده واقع در دیلم بخش هفت 
بوشهر که در صفحه 37 دفتر 48 ذیل شماره 6161 بنام وی صادر و تسلیم گردیده و 
بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب 
طبق اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت اعالم میشود که هر 
کس نسبت به مالک مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک دیلم مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد ضمنا کل شش دانگ هم اکنون 
برابر نامه 900181- 92/2/25 دادستانی دیلم در قبال دویست میلیون ریال و برابر نامه 
930449- 93/4/16 شعبه اول دادگاه عمومی دیلم در قبال دویست میلیون ریال و 
برابر نامه 920251- 94/3/6 مازادبر بازداشت آن در قبال 1/200/000/000 ریال در 

توقیف میباشد.          تاریخ انتشار آگهی: 97/1/30         26657
شکراله سعادتی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان دیلم

آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدین وسیله به متهم امید شریفی فرزند عباس  ابالغ می گردد به موجب دادنامه شماره 9709977180400035 مورخه 1397/1/21 در پرونده کالسه 960817 ج 101 به اتهام ایراد 
ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای محمدصادق طاهری فرزند محمد حکم بر محکومیت متهم به پرداخت یک درصد دیه کامله بابت خراشیدگی طرف راست فک پایین 
)حارصه( و یک درصد دیه کامله بابت ارش خراشیدگی خلف گردن در سمت راست و سه هزارم دیه کامله بابت کبودی پل بینی در حق آقای محمدصادق طاهری ظرف مدت یک 
سال از تاریخ ایراد ضرب و جرح )96/8/7(  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 قطعی می باشد.       111/م الف       7/89
شعبه 101  دادگاه کیفری دو کازرون

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی 
حسین پرویزی فرزند امیرحسین

حسین  علی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  شمسی  شهرزاد  خانم  خواهان 
پرویزی  به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
فرهنگیان  ویژه  اختالف  حل  شورای  دوازدهم  شعبه   9609988885700582
حسب  که  تعیین   16 ساعت   1397/3/9 مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  کازرون 
به علت مجهول  دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار 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 
ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.       

7/88         110/م الف
شعبه دوازدهم شورای حل اختالف ویژه فرهنگیان کازرون

آگهی حصر وراثت
آقای علی ماندنی زاده دارای شماره ملی ۲۳۷۱۳۹۳۷54 به شرح دادخواست به كالسه 
970081 ش 4  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان شهناز معظمی پور به شماره ملی ۲۳۷۱۳۹۶6۲۱ در تاریخ 97/1/11  
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- على ماندنی زاده فرزند ملک ش.ملی -۲۳۷۱۳۹۳۷54 - 1313صادره از حوزه 
کازرون پدر متوفیه ۲- ماه گل دهقان فرزند محمد ش.ملی ۲۳۷۱۳5۲۸۱۰ – 1335 
ش.ملی   مهدی  فرزند  نسب  مهبودی  اكبر   -3 متوفیه  مادر  کازرون  حوزه  از  صادره 
۲۳۷۱۱4۸۰6۷ – 1357 صادره از حوزه کازرون زوج متوفیه 4- مهدی مهبودی نسب 
متوفیه  پسر  کازرون  حوزه  از  1384صادره   -  ۲۳۶۰۷۸۲۳6۳ ش.ملی   اکبر  فرزند 
5- شادی مهبودی نسب فرزند اکبر ش.ملی  ۲۳۶۰۹۰۱435 – 1386 صادره از حوزه 

کازرون دختر متوفیه
اینك با انجام تشریفات مقدماتی مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.        7/86             108/ م الف
زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی حصر وراثت
آقای مهدی مهبودی نسب دارای شماره ملی ۲۳۷۱۱4۸۰۳۲ به شرح دادخواست به کالسه 970082 ش 4 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اکبر مهبودی نسب به شماره ملی ۲۳۷۱۱4۸۰6۷ تاریخ 97/1/11 در  اقامتگاه  دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهدی 
مهبودی نسب فرزند کریم ش.ملی ۲۳۷۱۱4۸۰۳۲ – 1321 صادره از حوزه کازرون پدر متوفی ۲- مهدی مهبودی نسب فرزند اکبر ش.ملی ۲۳۶۰۷۸۲۳6۳ – 1384 صادره از 

حوزه کازرون پسر متوفی ۳- شادی مهبودی نسب فرزند اکبر ش.ملی 2360901435- 1386 صادره از حوزه کازرون دختر متوفی
اینك با انجام تشریفات مقدماتی مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.        7/86           109/ م الف                                                          زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی مزایده اموال منقول
پرونده   محتویات  بموجب  کازرون  شهرستان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای 
از مواد  با تجویز  امیدوار و  به طرفیت مصیب  ایزدپناه  له احسان  96/2318  اجرایی 
مندرج در قانون اجرای احکام حقوقی مصوب سال ۱۳۵۶ و بنابه تقاضای محکوم له 
اموال توقیفی ۱- بلوز پسرانه ۷ عدد 70/000  تومان ۲- بلوز دخترانه سرهمی ۸ عدد  
125/000 تومان ۳- شلوار لی دخترانه ۴ عدد 70/000  تومان ۴- ژاکت پسرانه ۱۲ 
عدد 180/000  تومان ۵- سوی شورت بچه گانه ۴ عدد  40/000 تومان ۶- سوی شرت 
دخترانه ۶ عدد 60/000  تومان ۷- شلوار بچه گانه۳ عدد 30/000  تومان ۸- شلوارلی 
کاغذی ۲۴ عدد 480/000 تومان 9- تور مجلسی زنانه ۱ عدد 280/000 تومان ۱۰- 
تورمجلسی ۱ عدد  450/000 تومان ۱۱- لباس مجلسی مشکی ۱ عدد 180/000 تومان 
زنانه ۳ عدد 30/000  تومان ۱۳- شلوار مخمل  ۱۲-مانتو مشکی ۵ عدد  370/000 
لباس مجلسی مشکی ۱ عدد  تومان ۱۴- تونیک زنانه ۷ عدد 210/000 تومان  ۱۵- 
130/000 تومان ۱۶- مانتوسرمه ای ۱ عدد 65/000 تومان ۱۷- شلوار زنانه ۳ عدد 
135/000 تومان ۱۸- شلوار لی کاغذی زنانه ۱۰ عدد 200/000 تومان ۱۹- شلوار بچه 
گانه ۱۵ عدد 130/000 تومان ۲۰- سوئیشرت بچه گانه ۷ عدد 70/000 تومان ۲۱- 
بلوز کرکی دخترانه ۱۱ عدد 120/000 تومان ۲۲- بلوز دخترانه ۱۲ عدد 129/000 
تومان ۲۳- شال و روسری ۶ عدد 36/000 تومان ۲۴ - شلوارک ۱۲ عدد 84/000 
تومان ۲۵- کاپشن بچه گانه ۴ عدد 100/000 تومان ۲۶- بلوزدخترانه ۳ عدد 30/000 
عدد  گانه ۱۲  بچه  شلوار  تومان ۲۸-  شلوار ۳۰ عدد 450/000   و  بلوز  تومان ۲۷- 
120/000 تومان ۲۹- شلوار لی کاغذی زنانه ۱۳ عدد 260/000 تومان ۳۰- کاپشن 
بچه گانه ۵ عدد  150/000 تومان که به مبلغ چهار میلیون و نهصد وشصت هزار ریال 
قیمت گذاری گردیده است را از طریق مزایده به فروش می رساند لذا بدینوسیله به 
اطالع عموم میرساند کسانی که مایل به خرید باشند در روز چهارشنبه مورخ 97/2/19 
ساعت ده صبح در این اجراء حاضرو قیمت های پیشنهادی خود را ارائه نمایند. مزایده 
از قیمت پایه فوق شروع واشخاصی که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نمایند برنده 
خواهند  مزایده  جلسه  در  پیشنهادی  قیمت  پرداخت  به  موظف  و  بود  خواهند  مزایده 
بود. مزایده باحضور نماینده دادستان برگزار خواهد شد محکوم له نیزمی تواند مانند 
سایرین درخرید شرکت نماید حضور متقاضان در این جلسه آزاد میباشد و می توانند 
جهت اطالع بیشتر از وضعیت وسائل مذکور تا پنج روز قبل از تاریخ فوق به این اجراء 
مراجعه نمایند. این آگهی به استناد ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام حقوقی برای نوبت 

دوم در یکی از روزنامه های محلی درج ومنتشرمیگردد.
97/م الف            7/82

قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف دادگستری کازرون - 
روستا

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  که  درخواستی  شرح  به  اله  فتح  سید  فرزند  پرویزی  سیدمرتضی  آقای 
وراثت  انحصاور  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  این   970084
به شماره شناسنامه  اله  نعمت  فرزند  ماه بس صفری  داشته که مرحومه  اعالم  و  نموده 
2391962118- 1319/5/7 صادره از ممسنی در تاریخ 94/8/27 در اقامتگاه دایمی 
خود شهرستان کازرون فوت نموده ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- سیدمصطفی 
پرویزی  متوفی 2- سیدمرتضی  پسر  به شماره ملی 2370474327- 1353  پرویزی 
به  پرویزی  سیدرحمان   -3 متوفی  پسر   1358  –  2370474343 ملی  شماره  به 
شماره ملی 2370474335 -  1357 پسر متوفی 4- خانم مرضیه پرویزی به شماره 
ملی  شماره  به  صفری  کبری  خانم   -5 متوفی  دختر   1352  -2370474319 ملی 

2371311324- 1346 دختر متوفی والغیر
اینك با انجام تشریفات مقدماتی مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.        7/85          102/ م الف
زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی ابالغ
على  لطفی  ومهراب  رحمانی  داود  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
از شعبه اول  ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره  باشند   المكان می  کردی که مجهول 
دادنامه  موجب  به   ۱ ح   960066 پرونده کالسه  در  کازرون  حقوقی  عمومی  دادگاه 
شماره ۹6۰۹۹۷۷۱۸۰۱۰۰۸6۱ مورخ  96/9/18 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی 
بابت  ریال  مبلغ 312/000/000   پرداخت  به  علیهم محکوم  حقوقی کازرون محكوم 
اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذكور از تاریخ سررسید چک 
)95/9/1(  لغایت زمان اجرای حكم و پرداخت مبلغ  9/110/000  ریال بابت خسارات 
ناشی از هزینه دادرسی ونیز حق الوكاله وکیل در مرحله بدوی در حق محكوم له به 
صورت تضامنی می باشند . پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده 
محكوم علیه می باشد . بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حكم غیابی 
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محكوم له ، یا ابالغ واقعی اجرائیه 
به محكوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یك نوبت در اجرای ماده ۷۳ آ.د.م 
و ماده ۹ قانون اجرای احكام مدنی در یكی از جراید كثیر االنتشار درج می گردد تا 
ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد . در غیر 
اینصورت واحد اجرای احكام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.       7/84               106/ م الف
شعبه اول دادگاه عمومي )حقوقي( دادگستري  کازرون

صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
از  استفاده  به منظور  جدی  اهتمام  فارس 
کاال، محصوالت و تجهیزات داخلی در 
را  کشور  داخل  پروژه های  و  طرح ها 
رویکرد اصلی مرکز مبادالت پیمانکاری 

فرعی استان فارس اعالم کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط 
صنعتی  شهرک های  شرکت  عمومی 
نخستین  در  فتوحی  احد  فارس،  استان 
مبادالت  مرکز  راهبری  شورای  جلسه 
اشاره  با  فارس  استان  فرعی  پیمانکاری 
به راه اندازی این مرکز در استان فارس 
راستای  در  مرکز  این  فعالیت  گفت: 
انقالب  معظم  رهبر  منویات  تحقق 
درزمینه خرید کاالی داخلی و نیز تحقق 

اقتصاد مقاومتی انجام می شود.
توانمندی های  بر  تصریح  با  وی 
منحصربه فرد واحدهای صنعتی در استان 
صنایع  بخش های  در  به ویژه  فارس 
از  گفت:  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت 
شناسایی  مرکز  این  مهم  اولویت های 
صنعت  تجهیزات  سازنده  واحدهای 
حوزه  این  در  فعال  پیمانکاران  و  نفت 
مؤثر  ارتباط  ایجاد  برای  برنامه ریزی  و 
بین آن ها و پیمانکاران بزرگ است که 
در این راستا با اعزام اعضای این مرکز 
به نمایشگاه های داخلی مرتبط با صنعت 
مذاکره  انجام  برای  مناسبی  بستر  نفت، 
فراهم  شده  تبیین ظرفیت های موجود  و 

است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس:
استفاده از محصوالت داخل کشور، رویکرد اصلی مرکز 

مبادالت پیمانکاری فرعی فارس است


