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ایسنا :آیین دوازدهمین «شب بازیگر» با تقدیر
از یک هنرمند  102ســاله و انتقاد صریح جمشید
مشــایخی از ورود بازیگران غیــر تئاتری به این
حوزه همراه شد.
دوازدهمین جشن بازیگر انجمن بازیگران خانه
تئاتــر در تاالر وحدت برگزار شــد و همانطور که
از قبل وعده داده شــده بود ،هیچ مجری در این
مراسم حضور نداشت.
به ایــن ترتیب بخشهای مختلف مراســم با
حضور گروههای موسیقی محلی و اجرای نمایش
از جملــه بخش «مده آ» نمایش «ســقراط» که
به دلیل برپایی این جشن اجرای دوشنبه شباش
لغو شده بود ،ادامه مییافت.
بزرگداشت پنج پیشکسوت
در این مراسم پنج بخش بزرگداشت هم درنظر
گرفته شده بود که پری امیر حمزه نخستین کسی
بود که از او تجلیل شد.
او با ســپاس و ســتایش از خدا از اینکه بعد از
ســالهای نه چندان دور دوستان و همکاران خود
را در چنین جمعی مالقات میکند ،از گردانندگان
این برنامه تشــکر کرد و گفت :شما دوباره فضای
صحنه و دلهره شــروع بازیگــری روی صحنه را
برای من ایجاد کردید ،چون سالها است که روی
صحنه نیامدهام.
وی با بیان اینکه تئاتر را با عشــق شروع کرده
اســت ،افزود :آن زمان پولی نبــود حتی به اندازه
هزار تومان؛ ما گرســنگیهای تئاتر را کشیدیم و
پیادهرویهایش را هم کشــیدیم تــا به امروز ،اما
همه چیز همراه با عشــق بود .عشق من این هنر
بود ،چون با مادیات بیگانه هستم و هرگز به خاطر
پول ،بک راند پشت سرم را خراب نکردم.
امیرحمزه ادامه داد :همانطور که از اول زندگی
کردم هنوز هم همانطور هســتم .از خدای خودم
راضــیام چون وقتی خــدا را دارم همه چیز دارم.
خدا را شکر که همه ما را تا امروز نگه داشته است
تا همدیگر را ببینیم و لبخندی کنار لبمان باشد.
این بازیگر در پایان سخنان خود ابراز امیدواری
کرد که همگی آنقدر باشــیم تا ســعادت همدیگر
را ببینیم.
پس از ســخنان پری امیرحمزه ،فریده ســپاه
منصــور به دعوت یک هنرمنــد پانتومیم کار که
مسئولیت جابه جایی میکروفن و جوایز را برعهده
داشــت روی صحنه آمد و گفــت :خانم پری امیر
حمزه پیشکسوت من است و کوچکتر از آن هستم
که هدیهای به او بدهم .این تقصیر تئاتریها است
و امیدوارم مرا ببخشند .البته با افتخار مدالیوم ویژه
این مراسم را تقدیم ایشان میکنم.
بعد از آن پیشکســوت دیگری کــه با نمایش
تصویــرش روی صحنه آمد و توســط جعفر والی

مورد تقدیر قرار گرفت بهمن صادقپور بود.
صادقپور اظهار کرد 42 :سال است که تئاتر کار
میکنم و تمام خســتگیها ،غمها و ناراحتیهای
آن را دوست دارم چون غمش هم مطبوع است.
او ادامه داد :غم و ســنگینی تئاتر موها را سفید
و دلهــا را جوان میکند .من دلم جوان اســت و
امیدوارم دستاندرکاران این جشن که ما را پس از
 42سال دیدند ،موفق باشند ضمن اینکه امیدوارم
فکری هم برای تئاتر و خانه تئاتر کاشان شود.
جعفر والی هم پیش از اهدای مدالیوم ویژه خانه
تئاتر به این هنرمند پیشکسوت با ابراز خوشحالی
از حضور در چنین جشــنی آن هم بعد از مدتها،
بیان کرد :امشــب شب تئاتر ،همدلی ،همدردی و
دیدن است .خدا این شبها را زیاد کند.
او با اشاره به گفته شکسپیر که میگوید« ،دنیا
صحنه است و ما همه بازیگریم» افزود :صادقپور
هنرمندی اســت که عمری خاک صحنه خورده،
زجر کشیده ،شادی کرده و امروز در جمع ماست.
من هم این هدیه را به کسی که یک عمر زندگی
خود را صرف این هنر کرده تقدیم میکنم.
علی رامز هنرمند پیشکســوت دیگری بود که
تقدیر و تجلیل از او توســط هادی مرزبان صورت
گرفت.
ایــن هنرمند در ســخنانی کوتاه با تشــکر از
همکارانــش در خانه تئاتر بــرای برگزاری چنین
جشــنی گفت :خوشــحالم بعــد از مدتها تمام
دوستان را با هم در اینجا میبینم.
هادی مرزبان هم که پس از حضور روی ســن
از دیدن جمشــید مشایخی شگفتزده شده بود ،با
بیان اینکه حدود  42ســال اســت کنار علی رامز
حضور دارد ،بیان کرد :ما شــب و روزهای زیادی
را بــا هــم گذراندیــم و او در تمام این ســالها
نه تنها همــراه من بوده بلکه در گروه ،پدر ما هم
بوده است.
در بخش بعدی ،مهین سی سی پور که با لباس
محلی روی سن حاضر شــد ،هنرمند دیگری بود
که در بخش پیشکســوتان با حضور ژاله صامتی
از وی تقدیر شد.
سی سی پور با خواندن این شعر که «بیا تا قدر
یــک دیگر بدانیم /که تا ناگــه زیکدیگر نمانیم»
گفت :جمع شــدن این همــه هنرمند فقط و فقط
نشانه زنده بودن تئاتر و هنر ماست ،پس بیایید تا
نفسی هست هم نفس هم باشیم.
ژاله صامتی هم پیش از اهدای مدالیوم به این
هنرمند اظهار کرد :ما که در پایتخت کار میکنیم
دچار ضایعاتی هســتیم و خوب میدانیم که این
هنرمندان در شهرســتان با چه ســختیهایی کار
میکنند.
در ادامه این بخش ،پرویز شــاهینخو هنرمند
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در حاشیه دوازدهمین «شب بازیگر»

پیشکسوتی که  102سال سن داشت روی صحنه
آمد و با ابراز شادمانی از اینکه زنده است و خدمت
استادان خود حضور دارد ،گفت :پس از  102سال
عمر هنوز زنده هستم به یاری آن نیروی کلی که
ُکن و مکان را به گردش در میآورد و من را زنده
نگه داشته که چنین روزی را ببینم.
او که در کنار جمشید مشایخی و خسرو حکیم
رابط ســخن میگفت ،ادامه داد :من از  12سالگی
وارد تئاتر شــدم آن هم در یک ســینمایی که در
الله زار اســت و شبهای جمعه و روزهای جمعه
در آنجــا کار میکردیم .از همان قدم اول در تئاتر
کشیده خوردم و هنوز هم میخورم ،اما دل از تئاتر
و سینما برنداشتم.
شــاهینخو که با بیانی شــیرین خاطرهگویی
میکرد با اشاره به اینکه  80سال قبل در خراسان
خدمت پیری رســیده بود ،گفــت :این پیر به من
نصیحتی کرد و گفت ،هر روز سعی کن یک قدم
جلو بگذاری که اگر این کار را انجام دادی خوش
بــه حالت و اگر انجام ندادی بــدا به حالت و اگر
عقب رفتی وای به حالت.
سپس جمشید مشــایخی و خسرو حکیم رابط
مدالیــوم ویژه خانــه تئاتر را به او اهــدا کردند و

بعد جمشید مشــایخی اظهار کرد :سال  77جناب
هــادی مرزبان از من دعوت کــرد که در نمایش
«شب روی ســنگ فرش خیس» بازی کنم .من
اگرچه کارم را با تئاتر شــروع کرده بودم اما چند
سالی از او دور بودم به خاطر همین خواهش کردم
خودش یک ماه با من تنها تمرین کند که به گروه
برسم.
او در ادامه این مطالب گفت :حال ممکن است
کسی در صنعت و ورزش مقامی داشته باشد اما به
تئاتر چه ربطی دارد؟ (این جمله جمشید مشایخی
با تشویق زیاد حاضران در سالن همراه شد)
حکیم رابط هم در سخنانی کوتاه با بیان اینکه
اهل این سوی صحنه نیست و اولین بار است که
اینجا ایستاد ه است ،گفت :من با قلمام قدم زدهام.
او ســپس در توصیف شــرح حال خود گفت:
“دل را ببیــن ،دل را ببین ،در بــزم جانان آمده،
سرواژگون ،تن غرق خون ،افتان و خیزان آمده”
پایان بخش بزرگداشتهای دوازدهمین جشن
شب بازیگر هم آوازخوانی پرویز شاهینخو هنرمند
 102ســاله بود که مورد تشــویق حاضران قرار
گرفت.
در بخش دیگری از این مراســم بهزاد فراهانی

دبیر دوازدهمین شــب بازیگر با حضور روی سن
بیانیه این جشــن را خواند که پیش از آن با تشکر
از گروه موسیقی دست افشان به سرپرستی زهره
عشــقی و گروه موســیقی مازندرانی که قرار بود
استاد محسنپور همراه آنها باشد ،گفت :متاسفانه
به دلیل مریضی تلخ و ناگواری که گریبان گیر ما
هنرمندان شده استاد محسنپور نتوانست به تهران
بیاید و همراهان خود را تنها فرستاده است .ایشان
بزرگترین متخصص موســیقی مازندران اســت و
ارجمندی او در روشــندل و نابینا بودن اوست که
با این شــرایط از تمام سبکهای موسیقی آگاهی
دارد.
او با قرائت بیانیه انجمن بازیگران خانه تئاتر به
مناسبت دوازدهمین شب بازیگر به مسائلی از جمله
گنگ بودن نقد مدیریت هنر و سیاســت حاکم بر
آن  ،نبــود برنامه ،عــدم درک کاربرد فرهنگی و
اجتماعی هنر ،عدم شفافیت در بودجه هنر و اعالم
صادقانه آن ،عدم درک اســتقالل هنر و هنرمند،
عدم احترام به تشــکلهای آزاد مردمی و حذف و
نابودی دستاورد تشــکلها ،دل نسپردن به ایجاد
سازمان مســتقل تئاتر ،عدم توجه به قرارداد تیپ
و بازنگری در تعرفههای دستمزد و ...اشاره کرد.
یکــی دیگر از بخشهای این مراســم اجرای
تک نفره یاســر خاســب با تلفیقی از فیلم به یاد
برخی از هنرمندان درگذشته تئاتر بود.
خاســب پس از پایان اجرای خــود ضمن یاد
کردن از مجید بهرامی گفت :این اجرا به یاد بهرام
ریحانی بود ،چون چند ماه قبل در جشــنواره فجر
سال  93این اثر را با هم در سالن حافظ به صحنه
بردیم و او یک هفته بعد ما را ترک کرد.
پایان بخش مراســم شب گذشته اهدای جایزه
به برگزیدگان بازیگری بود که این بخش توســط
کاندیداهایی که روی صندلیهایی که برسن تعبیه
شده بود حاضر شدند.
در بخش اول ناهید مسلمی مدالیوم ویژه خانه
تئاتر را به فرزانــه کابلی به عنوان برگزیده هیات
ویژه داوران اهدا کرد.
کابلی با تشــکر ویژه از هــادی مرزبان که در
نقش خود در نمایش «تانگوی تخم مرغ داغ» او
را بسیار همراهی کرده بود ،از دیگر همبازی های
خود از جمله علی نصیریان و پریسا مقتدی تشکر
کرد .در بخش دیگر پریســا مقتدی جایزه استعداد
ویژه را به نسیم افشار پور داد.
جایــزه پوریا رحیمی ســام به عنــوان یکی از
برگزیدگان بازیگران مرد را هم خسرو شهراز اهدا
کرد که البته رحیمی ســام جایزه خود را به پدرش
که هشت ســال قبل از دنیا رفته بود و او به دلیل
اجرای تئاتر نتوانسته بود در مراسم خاکسپاریاش
شرکت کند اهدا کرد.
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ســتاره اســکندری هم دیگر بازیگری بود که
جایــزهای را به یکی از برگزیــدگان بازیگری زن
یعنی الهام کردا تقدیم کرد.
کردا با بیان این که دریافت این جایزه به دلیل
اینکه آن را از صنف خود میگیرد برایش ارزشمند
اســت ،گفت :این یک جایزه غیر دولتی است که
قطعا برای بازیگران مهم است .ضمن اینکه جایزه
گرفتن بدون ستاره اسکندری برایم سخت است و
اگر باران کوثری یا ســتاره اسکندری روی صحنه
نبودند کار برای من سخت میشد .او همچنین از
افســانه ماهیان کارگردان این نمایش هم تشکر
کرد.
محمدعلی محمدی بازیگر «قصه ظهر جمعه»
هم جایزه خود را از امین طباطبایی دیگر کاندیدای
بهترین بازیگر دریافت کرد.
همچنین توماج دانش بهــزادی که خود برای
نمایش «بیرون پشــت در» کاندیدای بازیگر مرد
ســال  93بود ،مدالیوم ویژه جشن شب بازیگر را
به علی سرابی برای بازی در ترانههای محلی اهدا
کرد که البته سرابی در سالن حضور نداشت.
دیگر بازیگر زن برگزیده این مراسم هانا کامکار
بود که مدالیوم خود را از شیدا خلیق دریافت کرد.
کامکار بــا تاکید بر اینکه ایــن جایزه برایش
ارزش زیــادی دارد توضیح داد :ایــن هدیه را از
اهالی تئاتر میگیرم و برایم باشکوه است ،چون در
رشتهای کار میکنم (موسیقی) که شاید هیچ وقت
برایش جایزهای نگیرم پس خدا را شــکر میکنم
تا اســتعدادی به من داد تا بــرای بازیگری جایزه
بگیرم.
او همچنین هدیه خود را به زنان و دختران ُکرد
ایران زمین تقدیم کرد و خطاب به آنها گفت :اگر
تالش کنیم میتوانیم آنچه را به صالح است زیر نظر
خداوند به دست بیاوریم.
آخرین فردی که برای اهدای جایزه دعوت شد
ســتاره اســکندری بود که پیش از این هم برای
تقدیم جایزه به الهام کردا روی صحنه آمده بود.
او پــس از باز کردن پاکت معرفی برگزیده ،نام
خــود را خواند و جایــزهاش را از هنرمند پانتومیم
کاری که حضور داشت گرفت.
اسکندری با اشاره به گفتههای الهام کردا بیان
کرد :خوشــحالی مضاعف ما این اســت که این
جایزه برای تئاتر اســت و هیچ بویی از وابستگی
به جایی ندارد جز تئاتر.
پایان بخش این مراســم که در آن هنرمندان
زیادی به همراه مهدی شــفیعی و پیمان شریعتی
مدیر و معاون اداره کل هنرهای نمایشــی حضور
داشــتند عکس ســلفی بهرام افشــاری و دیگر
کاندیداهــای بازیگری روی ســن تــاالر وحدت
بود.
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داشته که شــادروان محمدیپور طســوجی فرزند آقا رضا به شماره
شناســنامه  32متولد  1318/4/14صادره از کوار که در تاریخ 93/7/27
در اقامتگاه دائمی خود کوار فوت نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند
از:
 -1بیبی حســنزاده فرزنــد خانباز به شــماره شناســنامه  5متولد
 1338/5/3صادره از کوار همسر متوفی
 -2فرهاد محمدیپور طسوجی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه
 2672متولد  1357/3/1صادره از کوار فرزند متوفی
 -3اســماعیل محمدیپور طســوجی فرزند محمدحســین به شماره
شناسنامه  658متولد  1367/4/1صادره از کوار فرزند متوفی
 -4صفیه محمدیپور طسوجی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه
 2673متولد  1359/3/5صادره از کوار فرزند متوفی
 -5مریم محمدیپور طسوجی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه
 51متولد  1362/5/1صادره از کوار فرزند متوفی
 -6خدیجــه محمدیپور طســوجی فرزند محمدحســین به شــماره
شناســنامه  2281355233متولد  1371/10/29صادره از شیراز فرزند
متوفی و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض و یا وصیتنامهای از متوفی نزد
اوباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم
نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /2948م الف
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف حوزه قضایی کوار
جمال جعفرزاده خوب
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139360311001032487مــورخ  93/11/19هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی اســکندر نوروزی اســامی فرزند الیاس به
شماره شناســنامه  4161صادره از کازرون در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  215/76مترمربع پالک  17639فرعی از  1651اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1651اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رسمی امیرحســین علیآبادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/3/16 :
/2984م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

آگهی حصر وراثت
علی جوان فرودی فرزند اســمی به شماره شناســنامه  15به شرح
درخواست به کالسه  94/164ح /ش دوم کوار این شورا ثبت گردیده
درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که
شادروان اسمی جوان فرودی فرزند قربان به شماره شناسنامه 481
متولد  1329/8/9صادره از کوار کــه در تاریخ  93/11/6در اقامتگاه
دائمی خود کوار فوت نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1زرافشان مرادی اکبرآبادی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه
 1272متولد  1333/6/14صادره از حوزه  16شیراز همسر متوفی
 -2علی جوان فرودی فرزند اســمی به شــماره شناسنامه  15متولد
 1360/4/19صادره از کوار فرزند متوفی
 -3علیرضا جوان فرودی فرزند اســمی به شماره شناسنامه  7متولد
 1363/2/18صادره از کوار فرزند متوفی
 -4نازآفرین جوان فرودی فرزند اســمی به شماره شناسنامه 1187
متولد  1352/6/30صادره از حوزه  16شیراز فرزند متوفی
 -5زینب جوان فرودی فرزند اسمی به شماره شناسنامه  1255متولد
 1357/7/1صادره از حوزه  16شیراز فرزند متوفی
 -6کلثوم جوان فرودی فرزند اسمی به شماره شناسنامه  1256متولد
 1358/7/2صادره از کوار فرزند متوفی
 -7معصومه جوان فرودی فرزند اســمی به شــماره شناسنامه 160
متولد  1365/11/2صادره از کوار فرزند متوفی و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتــراض و یا وصیتنامهای از متوفی
نزد اوباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه
و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /2947م الف
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف حوزه قضایی کوار
جمشید کشکولی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311198000225مــورخ  94/2/3هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرقان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی فریدون قلیزاده فرزند علی بابا به شماره
شناسنامه  1989صادره از فســا در یکباب ساختمان به مساحت 600
مترمربع پالک اصلی  2397واقع در بخش سه زرقان دودج که جهت
آن پالک فرعی  2397منظور گردید خریداری از مالک رسمی محمد
روســتا 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 داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/3/16 :
 /921م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک زرقان
ابراهیم حفار

آگهی اخطاریه دفترخانه رسمی ثبت ازدواج و طالق جهت اجرای حکم دادگاه
در اجرای دادنامه شماره  1683کالسه  93/879صادره از شــعبه  8دادگاه خانواده شیراز به محمدصادق عدالت فرزند میرزا محمدجعفر ابالغ
میشــود که ظرف مدت  10روز از انتشــار این آگهی جهت ثبت و اجرای صیغه طالق و مطلقه نمودن لیدا غفوریان فرزند حســن به نشانی شیراز
خیابان مالصدرا خیابان شــهید جمالی ســاختمان پارس طبقه دوم واحد  15دفتر طالق  47شیراز مراجعه نمایید .در صورت عدم مراجعه نسبت به
ثبت طالق غیابی اقدام خواهد شد.
/3033م الف
سردفتر طالق  47شیراز -دکتر حمزه اسفندیاری بیات

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139360311198004721مــورخ  93/11/27هیأت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرقان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سهراب کوهپایه فرزند رحمن به
شماره شناسنامه  231صادره از شــیراز در یک قطعه زمین مزروعی
به مســاحت  171689/72مترمربع پالک اصلی  168واقع در بخش 5
زرقان روستای کوهک یک که جهت آن پالک فرعی  167منظور گردید
خریداری از مالک رســمی موازی یازده هزار مترمربع مشاع از سهام
متقاضی و موازی  29066/74مترمربع مشــاع از سهام فرخ کوهپایه و
فضلاله بافضل و عباداله کاظمی و اســداله طالوت کن باصری و علی
محمد شیرزادی و افراسیاب کوهپایه و حسن عوضی و امیر خوشعهد
هر کدام موازی  16451/87مترمربع مشاع محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/2/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/2/31 :
 /897م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک زرقان
ابراهیم حفار
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب دادنامه شماره  93/401مورخ  93/7/22صادره از شعبه اول
شورای حل اختالف حوزه قضایی کوار که در پرونده کالسه /93/34/3
ح ش اول کوار قطعیت یافته اســت شمشــاد پناهی کشکولی فرزند
شمشاد به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ( )91/3/4لغایت یوماالداء
و پرداخت مبلغ یکصد و شصت هزار ریال بابت خسارات دادرسی در
حق محکوم له خسرو شــاهبازی فرزند سعدی محکوم گردیده است
بدینوسیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف ده روز از تاریخ انتشار این
آگهی نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در غیر اینصورت در
جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/2946م الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف حوزه قضایی کوار
اکبر حقیقی نیک
آگهی ابالغ اجراییه
به موجــب اجرائیــه شــماره  9410427194800046مــورخ 94/2/19
صادره از شــعبه اول حقوقی دادگاه عمومی که طبق دادنامه شماره
 9309977194800843شــعبه اول دادگاه عمومی خرامه قطعیت یافته
ذبیحاله قائدی فرزنــد امراله به  -1انجام تعهد موضوع قولنامه عادی
 93/10/20مبنی بر پرداخت اقســاط یک دستگاه اتومبیل سواری پراید
به شــماره  199و  43ایران  63به شرکت لیزینگ  -2مبلغ یک میلیون
و هفتصد و شــصت هزار ریال هزینه دادرســی  -3مبلغ سه میلیون
ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق محکوم له فرهاد هژبرنیا فرزند
کیخسرو محکوم گردیده اســت بدینوسیله به نامبرده ابالغ میشود
ظرف ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه
اقدام نماید در غیر اینصورت در جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات
اقدام و کلیه هزینههای اجرایی نیز از محکوم علیه وصول خواهد شد.
/8/30/275م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خرامه
زارع درنیانی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139460311010000273مــورخ  94/1/30هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی
عبدالناصر نیکمنش فرزند محمد به شــماره شناسنامه  328صادره
از داراب به شــماره ملی  2490263242در ششــدانگ یکباب مغازه به
مساحت  38مترمربع پالک  84فرعی از  2119اصلی مفروز و مجزا شده
از پالک  2119اصلی قطعه  2واقــع در بخش  12فارس داراب خریداری
از مالکین اولیه باواســطه از عطاءاله رضوی و فاطمه جعفری دارابجردی
محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/2/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/2/31 :
 /65م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز
آگهی مزایده نوبت دوم
در پرونده کالســه  930091الف ج ح وکالی محکوم لــه علیرضا امیری
تقاضای فــروش اموال توقیفی محکوم علیه مهدی مهارتفرد جهرمی را
از طریق مزایده عمومی نموده کــه دادگاه به موجب مواد  114و  118و
 122و  126قانون اجرای احکام مدنی در روز چهارشنبه مورخ  94/3/20از
ساعت  10الی  12در محل دفتر اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بیضاء
نسبت به برگزاری مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل  1381به رنگ
آبی به شماره شهربانی  789ب  61ایران  73به قیمت کارشناسی هفت
میلیون تومان اقدام خواهد کرد برنده مزایده کسی است که باالترین
قیمت پیشنهادی خود را با پرداخت  10درصد قیمت پیشنهادی به حساب
شماره  2171353042007ســپرده دادگاه عمومی بیضاء نزد بانک ملی
در پاکت دربســته به صورت خوانا و غیر مخدوش تا یک ساعت قبل از
برگــزاری مزایده به مدیر اجرای احکام تحویل نماید و مابقی بهای مورد
مزایده را ظرف مدت  30روز از تاریخ مزایده به حســاب فوق واریز و
خودرو تحویل ایشان خواهد شد (هزینه انتقال سند نیز به عهده خریدار
اســت) و در صورت عدم پرداخت مابقی بها در مهلت مقرر ســپرده
برنده پس از کســر هزینههای مزایده در حق دولت ضبط خواهد شد
ضمنا محکوم علیه نیز میتواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید.
ضمنــا متقاضیان میتوانند مدت  5روز قبــل از تاریخ مزایده از خودرو
دیدن نمایند.
 /75م الف
مدیر اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بیضاء
محمود غنچه بیگلو
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شماره یک مورخ  94/2/27صادره از شعبه یک شورای
حل اختالف آباده طشک که طبق دادنامه شماره 9309978836100815
قطعیت یافته اســت محمدکریم زینلی کوشــک قاضی به انتقال سند
رســمی یک دستگاه خودروی سواری پیکان به شماره انتظامی  193د 46
مدل  1382در حق محکوم له عوض میرشــکاری محکوم گردیده است
بدینوسیله به نامبرده ابالغ میشــود ظرف ده روز از تاریخ انتشار این
آگهی نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در غیر اینصورت در
جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/2944م الف
شورای حل اختالف شعبه یک آباده طشک

