روزنه
چهارشنبه  15مهر 1394

مطالعاتی که بر روی استخوان های ســاکنان قدیمی ایران انجام شده،
نژادهای کام ً
ال همانند و یکسانی را نشان نمی دهد .از یک سو ظاهراً پیش
از ورود آریایی ها دو نژاد از انســان صورت مســتطیلی (انســانی که طول
جمجمه اش تقریب ًا یک چهارم از عرضش بیشــتر است) در ایران زندگی می
کرده اند .آنها دو شاخه از نژادی به نام مدیترانه ای (بحرالرومی) بوده اند .از
سوی دیگر نیز می توان به عیالمی ها اشاره کرد که پوست سیاهی داشتند
و احتمال دارد که از دره سند به ایران آمده باشند.
نــژاد مدیترانه ای در عهد ماقبل تاریخ در سراســر آســیای غربی و از
دریای مدیترانه تا ترکســتان روسیه و دره سند پراکنده بودند .این دو شاخه
مدیترانه ای به نام آسیانی مشهورند .آسیانی به معنی نژادی از بشر است که
نه به دســته سامی ها تعلق داشته و نه به دسته هند و اروپایی ها (درنتیجه
ایــن اصطالح در واقع جنبــه منفی دارد) .برخی از دانشــمندان این نژاد را
قفقازی یا خزری و یا یافثی هم نامیده اند .این دو شــاخه به زبانی مشترک
سخن می گفتند.
اقوام آســیای غربی از نظر داشتن منشأ آسیانی با هم مشترکند .این نژاد
در آســیای غربی فرهنگ و هنری را به وجود آورد که متعلق به این منطقه
دانســته می شــود و در ایران تمدن آنها با ظروف سفالین منقوش شناخته
می شــود .تا همین اواخر نژاد عیالمی ها یعنی مهم ترین سکنه ایران پیش
از ورود آریایی ها هم جزو نژاد آســیانی در نظر گرفته می شد ولی در حال
حاضر این نظریه مطرح اســت که نژاد عیالمی نزدیک به نژاد سومری و یا
دراویدیان (در پاکســتان کنونی) بوده است .به این ترتیب براساس یک نظر
عیالمی ها در حدود  3500سال پیش از میالد از ناحیه جنوبی دره سند و از
راه دریا به سرزمین عیالم آمده اند.
عیالمی ها پوست سیاهی داشتند که شبیه به دراویدیان بوده است .سبک
کوزه های آنها هم شــبیه آنهایی است که در دوره ای در شمال هندوستان
وجود داشت .برخی از دانشمندان عقیده دارند زبان آنها که انزانی نام دارد با
زبان دراویدیان هم ریشه بوده است .ولی برخی دیگر عقیده دارند زبان آنها
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با ســومریان و دراویدیان فرق داشته .براساس یک نظر زبان انزانی با زبان
های اورال و آلتایی نزدیک بوده است .این زبان شاخه ای از زبان های شاخه
نژاد زرد مانند مغول ها و تاتارها است.
اطالعات زیادی درباره دین قدیمی ترین ساکنان ایران وجود ندارد .اما از
آن جا که ریشه نژادی ساکنان اولیه بین النهرین با ساکنان فالت ایران یکی
بوده براســاس دین ســاکنان اولیه بین النهرین درباره دین ساکنان قدیمی
ایران نیز قضاوت می شود .ساکنان اولیه بین النهرین معتقد بودند که حیات،
آفریده یک رب النوع اســت و جهان در نظر آنان حامله بود نه زاییده و منبع
حیات .همچنین مؤنث بود نه مذکر.
پیکــره های کوچک زیادی از رب النوعی برهنــه در مکان های ماقبل
تاریخی ایران پیدا شده که محققان را به این نتیجه می رساند انسان ماقبل
تاریــخ فالت ایران نیــز دارای این گونه اعتقادات بــوده اند .این رب النوع
احتما ًال همسری نیز داشته که او هم رب النوع بوده و در آن واحد هم شوهر
و هم فرزند او محســوب می شده است .بدون شک مبدأ ازدواج بین برادران
و خواهران را می توان در همین مذهب ابتدایی جســت وجو کرد .همچنین
اســاس ازدواج بین مادر و پسر را که کمتر ســابقه دارد باید در همین آیین
یافت .در میان بعضی از این ملل ،زن ،فرمانده ســپاه بود .از جمله در میان
طایفه گوتی که کوه نشینان ساکن دره کردستان بودند.
از نظر مذهبی دنیای عیالمی ها پر از ارواح بوده است .آنها خدای بزرگی
هم داشــتند که آن را «سوشیناک» می نامیدند .ولی این خدا به پادشاهان و
کاهنان اختصاص داشته است .عیالمی ها بعد از این خدا به شش الهه معتقد
بودند و ســپس به گروهی از ارواح عقیده داشــتند .آنها مجسمه خدایان را
می ساختند .بنابراین مذهبشان شرک و بت پرستی بوده است .وضع سیاسی
آنها نیز بی شــک مبتنی بر دسته بندی خانواده و شورای ریش سفیدان بود.
اندیشــه اعطای قدرت به یک رییس که بعدها تبدیل به شاه شد تا مدت ها
در فالت ایران تحقق نیافت.

دریاچه سد سقالکسار
سقالکســار روســتایی اســت از توابع بخش
مرکزی شهرستان رشــت در استان گیالن ایران
که در  ۱۵کیلومتری جنوب شهر رشت در دهستان
الکان قرار دارد در اطراف مزار آقا ســید شــریف
دریاچه های متعددی وجود دارد که دارای طبیعت
بسیار زیبایی می باشند.
یکی از بزرگترین این دریاچه ها (استخرها) سد
خاکی سقالکسار می باشد که در نزدیکی چماچاه
و روســتای سقالکسار واقع شده است و در تمامی
فصول مسافران را به سمت خود جذب می کند .با
حدود یک ربع ســاعت رانندگی از رشت می توان
به این روستای فوق العاده زیبا رسید.
آب دریاچه ســد سقالکســار کــه در موقعیت
جغرافیایــی  N370923 E493130واقع شــده
است از ریزش های جوی و چشمه ساران منطقه
تامین می شــود .ارتفــاع دریاچه از ســطح دریا

 64متــر ،طول دریاچه در حدود  600متر و عرض
آن  500متر است .واژه سقالکسار به معنای محل
آب خوردن پرندگان است.
در گذشــته پرندگانی مانند لک و ســار به این
روســتا می آمدند و از چشــمه موجود در آن آب
می خوردند به همین خاطر این روســتا سقالکسار
نامیده شــده است .مساحت این دریاچه  15هکتار
است .روســتای سقالکسار با چشــم اندازی زیبا،
سرشار از ســکوت دریاچه ایســت که انبوهی از
درخت های جنگلی ســر به آسمان کشیده آن را
احاطه کرده است.
سقالکسار غیر از این دریاچه ،جاذبه های طبیعی
زیادی دارد کافی اســت سری به این روستا بزنید
و با مردم مهربانش که شــغل اکثر آنها کشاورزی
است از نزدیک آشنا شوید.
مزارع برنج و بوی شالی و خوشه های طالیی

رنگــش در فصل بهره بــرداری از برنج جلوه ای
خاص به این روســتای خوش آب و هوای گیالن
می دهد و گفتنی اســت دریاچه سد سقالکسار در
هر فصلی زیبایی های خاص خودش را دارد.
پاکیزگی این روستا یکی از ویژگیهای مهم آن
اســت و یکی از دالیل مهم این پاکیزگی ،اجرای
طرحی توســط شورای اســامی این روستاست
مبنــی بر اینکه در هنگام ورود ،ســه هزار تومان
از گردشــگران ورودی دریافــت میکنند و یک
کیســه زباله بــه آنها میدهند تــا زبالههای خود
را در طبیعــت رها نکنند و در کیســه بریزند ،در
صورتی که کیســههای زباله از سوی گردشگران
بــه متصدی تحویل داده شــود دو هزار تومان به
آنان پس داده خواهد شد ،این جایزه و مشوق موثر
موجب شــده اســت تا وجود زباله در طبیعت این
روستا صفر باشد.

ثبتی و دادگستری
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء شماره  139460311010002338و 139460311010002339
مورخ  94/6/28هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
شهرستان داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان آقای
محمدجواد موید فرزند عبدالرضا به شماره شناسنامه  284به
شــماره ملی  2491153866صادره از داراب و آقای حمیدرضا
موید فرزند عبدالرضا به شــماره شناسنامه  33به شماره ملی
 2491297310صادره از داراب هر یک موازی ســه دانگ مشاع
از جمله ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت  26275مترمربع
پــاک  8755/998واقع در قطعه  3بخش  12فارس داراب که
به موجب رای کمیســیون ماده واحده شماره  374ک م مورخ
 87/12/26مورد تقاضا مســتثنیات اعالم گردیده است .حقوق
ارتفاقی ملــک -1 :برابر قولنامه ارائه شــده مورد تقاضا طبق
عرف محل از آب قنات و چشمه معروف به خرچنگ حق شرب
دارد که مطابق ماده  9قانون ملی شــدن آبها و نحوه استفاده
از آن استفاده نماید  -2ملک مجاور حد جنوبی حق عبور آب از
مورد تقاضا دارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود 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
اداره ثبت داراب تســلیم و پس از اخذ رسید 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/30 :
 /405م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار
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 شماره  139360311001026346مورخ  93/9/4هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خدر شاهین فرزند
جابر به شماره شناســنامه  663صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب ساختمان دو طبقه مسکونی به مساحت  199/72مترمربع
پالک  18541فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 66فرعی از  1651اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری مالکین
رسمی مهین و ناهید صارمی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،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 سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16813م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010002368مورخ  94/6/29هیأت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی شهرستان داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی
روانگرد فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه  34به شماره ملی 2491069113
صادره از داراب در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  27مترمربع پالک 33
فرعی از  640اصلی مفروز و مجزا شده از پالک  640/6اصلی واقع در قطعه یک
بخش  12فارس داراب خریداری شده باواســطه از ابوالقاسم روانگرد مالک
رســمی 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 ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت داراب تسلیم و پس
از اخذ رســید 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/30 :
 /406م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار
آگهی ابالغ وقت دادرسی -شورای حل اختالف سروستان
بدینوســیله اعالم میشــود فاطمه فالحی دادخواســتی به خواســته الزام
خواندگان به حضور در احدی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ششدانگ
 39/2074بخش  9فارس به طرفیت  -1مهدی  -2مســعود  -3ولی  -4محسن
 -5محمدصادق  -6داوود  -7نرجس  -8آمنه همگی طهماســبی سروستان
فرزندان موال  -9ســید ابوالفضل  -10سید حســین  -11رفعتالسادات -12
فاطمه بیگم  -13زیبابیگم  -14منصوره همگی موسوی فرزندان سید میرمحمد
تسلیم شوراهای حل اختالف شعبه دوم سروستان نموده که به این شعبه ارجاع
و به کالســه  94/210ثبت و وقت رسیدگی مورخ  94/8/20ساعت  15/30عصر
تعیین شده است اینک به علت مجهولالمکان بودن خواندگان ردیف دوم الی
چهاردهم به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده  73قانون آیین
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی
میشود تا خواندگان از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا
واقع در سروســتان بلوار نماز نبش کوچه  4مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت یاد شده
جهت رســیدگی حاضر گردند در غیر اینصورت وفــق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
/15013م الف
عضو شورای حل اختالف شعبه دوم سروستان
امیرتیمور کاظمی
آگهی ابالغ اخطاریه
محمدباقر بهبهانی نظر به اینکه ششــدانگ پالک ثبتی  1101/91بخش  4شیراز
ملکی شرکت ســرمایهگذاری توسعه ســپهر فارس دارای  47/63مترمربع
اضافه مساحت میباشد که اضافه مساحت حاصله در محدوده سند مالکیت
صادره قــرار دارد و تجاوزی هم به مجاورین نگردیده و از مصادیق ماده 149
قانون ثبت میباشد و بهای آن جهت استیفاء حقوق مالک و انتقال دهنده اولیه
محمدباقر بهبهانی در صندوق ثبت به نام مشارالیه تودیع گردیده است و بنا
به اظهار متقاضی و همچنین سوابق پرونده ثبتی دسترسی به آدرس نامبرده
مقدور نگردیده لذا بنا به تقاضای مالک کنونی از طریق این آگهی به شما ابالغ
قانونی میگردد و شما جهت اخذ حقوق خود نسبت به  47/63مترمربع اضافه
مساحت برابر  5029000ریال به مدت  10سال از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت
اسناد و امالک ناحیه یک شیراز واقع در خیابان ایمانی جنوبی مراجعه نمایید.
 /16821م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

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 شماره  139460311005001387هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
فاطمه خیری فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  230صادره از نیریز
در یکباب خانه به مساحت  267/49مترمربع پالک  2924فرعی از 3331
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  27فرعی از  3331اصلی واقع در
نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی وراث حاجی افراسیابی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود 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 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16809م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  139460311005000497هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
حسن پراش فرزند درویش به شماره شناسنامه  20صادره از مرکزی در
یکباب خانه به مساحت  295/08مترمربع پالک  35فرعی از  4749اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  4749اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس
خریداری از مالک رســمی وراث نصراهلل بهرامی و ربابه بهرامی همگی از
وراث حبیباهلل بهرامی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16811م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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 شماره  139460311005000915هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی بهاره رازی فرزند محمد به شــماره شناسنامه  2322صادره
از نیریز در یکباب خانه به مساحت  96/83مترمربع پالک  27فرعی
از  4741اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4741اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی ورثه محمد خزایی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رســید ،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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16816م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  139460311005000309هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
مســلم کبریادار فرزند عبدالرحیم به شــماره شناسنامه  38صادره از
نیریز در یکباب خانه به مساحت  85مترمربع پالک  35فرعی از 3627
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3627اصلی واقع در نیریز بخش 22
فارس خریداری از مالک رســمی صغری زردشت محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 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 انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16812م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

آگهی
بدینوســیله ساناز شبانکاره دادخواستی به خواسته طالق عسر و حرج تقدیم این دادگاه نموده که پس از رسیدگی منجر به صدور دادنامه شماره
 9409977220100746گردیده به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنی حکم صادره پس از بیســت روز از انتشــار آگهی قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر و یا جهت
فرجامخواهی به شــعبه مراجعه و هرگونه اعتراض دارد تســلیم نماید در غیر این صورت وفق مقررات قانونی حکم صادره قطعی و اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
 /15012م الف
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ممسنی
پرویزی

