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از دیرباز راههای بســیاری برای تردد مسافران
و کاروانهای تجاری وجود داشــت که به واسطه
موقعیــت جغرافیایی و عــوارض طبیعی در طول
تاریخ صدها پل برای سهولت رفت و آمد مسافران
روی رودها و درهها ساخته شد که از برخی از آنها
هنوز اســتفاده میشود و بسیاری از آنها نیز ویران
شده است.
پل جی
این پل که مربوط به دوره ساسانیان و پیش از
اسالم است در چهار کیلومتری شرق اصفهان و رو
زایندهرود ساخته شده است .نوع ساخت این پل که
در میان چشمههای آن قوسهای زیبای کوچکی
اجرا شده ،هنوز کامال سالم و پابرجا و قابل استفاده
اســت .این پل را میتوان قدیمیترین پل ساخته
شده روی زایندهرود نامید که بارها در طول تاریخ
و بــه ویژه در قرون اولیه اســامی مورد تعمیر و
مرمــت قرار گرفته اســت .مصالح بــه کار رفته
در ایــن پل خشــت و آجر و ســاروج اســت و
کارشناسان دلیل اســتقامت و ماندگاری آن را نیز
همین موضوع میدانند.
طــول این پل  105متر و عــرض آن پنج متر
است که این امر سبب شده رفت و آمد مسافران و
کاروانها از روی آن به سادگی انجام شود .به گواه
بسیاری از باستان شناسان دلیل اولیه ساخت این
پل ،استفاده از آن در لشکرکشیهای نظامی بوده
که بعدها مورد استفاده تجاری و ...قرار گرفت .در
دوران صدر اسالم این پل با نام پل حسین شناخته
میشــد و در نزدیکی آن تعداد زیادی آثار و ابنیه
با شکوه ساخته شده بود.
پلدختر لرستان
این پل ابتــدای جاده پلدختــر خرمآباد و در
ورودی شهر پلدختر قرار گرفته است .اکنون تنها
دو طاق چشمه در طرفین منتهیالیه شرق و غرب
باقی ماندهاند که جاده آسفالته از زیر طاق چشمه
شرقی عبور میکند و در منتهیالیه غرب نیز طاق
چشمهاش ارتفاع کمی دارد .این دومین پلی است
که در لرســتان به نام «کــر و دت» یا پل دختر
مشهور است هرچند این بنا در قرن چهار هجری
قمری مورد مرمت و تجدید بنا قرار گرفته اســت،
اما اصــل آن بنا به احتمال زیــاد مربوط به دوره
ساسانی است.
جهت پل شــرقی ـ غربی وطول آن  270متر
اســت و پایههای پهن و قطور آن از سنگ ساخته
شــدهاند .امروزه تنها یک طاق از پل موجود است
که جاده خرمآباد ـ اندیمشــک از زیر آن میگذرد.
بلندای این طاق  18متر از ســطح آسفالت است
و نزدیک به  30متــر از آب رودخانه ارتفاع دارد.
عرض چشمه موجود  5/11متر است .درباره وجهه
تسمیه پل برخی آن را منتسب به ایزد بانو آناهیتا
میداننــد .بیتردید این پل اهمیــت ویژهای در
ارتباط بین مناطق جنوب با غرب و مرکز و شمال
داشته و عالوه بر اتصال لرستان و ایالم راه اصلی
شاپور به جندیشاپور شهر قدیمی خوزستان (دوره
ساسانی) به شمار میرفته است.
اکنون پنج پایه ستون و ستون سالم باقی مانده
و بقایای چهار پایه ســتون تخریب شــده نیز در

محل عبور آب دیده میشود .در منتهیالیه غربی
پل ،ورودی شــیبداری به سمت جاده قدیم تعبیه
شــده است و مســافران از طریق عبور از این پل
امکان عبور از رودخانه و دره آن را پیدا میکردند.
در منتهیالیه شــرقی و در کنار طاق چشمه سالم،
دو طاق نمای کوچگ بــه صورت  Lدر کنار هم
قرار گرفته و مســیر به گونهای است که مسافران
با استفاده از سطح شــیبدار و برگشت آن از روی
قوس اول به ســمت پایین حرکت کرده و از زیر
قوس دوم از پل خارج میشدند.
پل قافالنکوه
مســافرانی که از زنجان به میانه سفر میکنند
در مســیر خود و در  20کیلومتری جنوب شرقی
شهر میانه با چشــمانداز پلی بسیار زیبا روی رود
قــزل اوزن روبهرو خواهند شــد کــه حدود 600
ســال پیش و در دوران پیش از صفویان و مقارن
با عصر تیموری ســاخته شده است .البته برخی از
باستان شناسان ،شالوده اولیه این پل را هم مربوط
به دوران ساسانیان میدانند.
این پــل دارای یک دهانه بــزرگ و دو دهانه
جانبــی کوچک در طرفین اســت .در طول تاریخ
مسافران و جهانگردان بسیاری از این مسیر عبور
کرده و به توصیف ایــن پل زیبا پرداختهاند .یکی
از مشهورترین این افراد مادام دیوالفواست که در
دوره قاجاریه به ایران ســفر کرد و کل مشاهدات
ســفر خود به ایران و عراق را در قالب سفرنامهای
زیبا به نگارش درآورد.
پروفسور پوپ در کتاب بررسی هنرهای ایران،
تاریخ بنای پل را اواخر قرن 15میالدی (قرن 10
هجری) دانســته و نام معمار آن را حاج عباس بن
ی و نام حاکم وقت
الحاج محمد بن العباس قزوین 
را محمد روان بن عثمان القزوینی نوشته است.
نکته تاسفبار در مورد این پل ،تخریب عمدی
آن به وســیله مــواد منفجره در زمــان حکومت
پهلوی و توســط خرابکاران و متمــردان محلی
است که موجب شــد بخش میانی این پل کامال
آسیبدیده و از بین برود ،این پل به اندازهای سالم
و اســتوار باقی مانده است که اگر این اتفاق روی
نمیداد ،هنوز قابل استفاده بود .این موضوع سبب
شــد اهالی محل ،این پل را با نام پل شکسته نیز
خطاب کنند.
پل چاالن چوالن
پل چاالن چوالن در دشت سیالخور در مسیر
جاده قدیمی دورود به خوزســتان و اصفهان روی
رودخانه سزار در روستای گاراژ احداث شده است.
این پــل در زمان صفوی و روی شــالوده پلی از
زمان ساسانی ساخته شده وطول این پل  120متر
است که دارای شش طاق چشمه آجری است که
پایههای آن تا ارتفاع یک متری از ســنگ و بدنه
از آجر ســاخته شده اســت .اکنون این پل دارای
شرایط مناسبی است .نکته قابل توجه تغییر نکردن
عرض رودخانه است که هنوز آب از زیر تمام طاق
چشمههای آن عبور میکند.
در دو طرف گذرگاه ایــن پل دو دیواره آجری
به ارتفاع  90ســانتیمتر برای امنیت و ممانعت از
ســقوط عابران از روی پل ایجاد شده است .روی
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آشنایی با پل های تاریخی در
گوشه و کنار ایران

گذرگاه پل ،جان پناه آجری در طرفین مسیر ایجاد
شده که در باال به شکل مثلثی و شیروانی ساخته
شده است .تا چندی پیش عبور و مرور خودروها از
روی این پل انجام میگرفت که امروزه با ساختن
پلی جدید در کنار آن ،مســیر حرکت ماشــینها
تغییر کرده اســت .در پایههای پل و قســمتی که
با آب تماس دارد ،زائدههای مثلثی شــکلی ایجاد
شــده است که جریان عبور آب را تسهیل میکند.
پل تاریخی چــاالن چوالن در زلزله فروردین 85
خســارت دید که اکنون این بخشها مرمت شده
است.
پل التیدان
بــرای دیــدن طویلترین پل ایــران باید به
جنوب ایران و اســتان هرمزگان ســفر کنید .در
 50کیلومتری غرب بندرعباس روی رود «کول»
پلی بســیار بلند و طویل به طول  800متر ساخته
شده اســت که برای تجسم اندازه آن کافی است
بدانید طول پل التیدان چیزی حدود سه برابر سی
و سه پل اصفهان است.
متاســفانه امروزه بخشهای زیادی از این پل
تخریب شــده و تنها  270متر از ســمت غرب و
 150متر از ســمت شــرقی این پل پا برجاست و
 380متر از بخشهای میانی پل در طول زمان و
به دلیل شدت سیالبهای فصلی این رود از بین
رفته است و اگر برای مرمت و بازسازی آن اقدامی
اساسی صورت نگیرد ،شــاید فرزندانمان فرصت
دیدن این یادگار با شکوه را نداشته باشند.
عرض پل التیدان به دلیل طوالنی بودن آن در
بخشهای مختلف متغیر است .یکی از اصلیترین
دالیل تخریب قســمت میانی پــل ،نبود امکان
ساخت پی و شالوده محکم برای آن به دلیل شدت
جریان آب رود است .مصالح به کار رفته در ساخت
این پل سنگهای تراش نخورده و ناهمگون است
که توسط مالط به یکدیگر متصل شدهاند.
پل کهنه کرمانشاه
پــل کهنه کرمانشــاه در شــرق کرمانشــاه

کنونی روی رودخانه قرهســو قرار دارد .این پل از
روزگار کهن نقشــی مهم در ارتباط میان ایران و
بینالنهرین و عراق امروزی داشته و تقریبا بیشتر
کاروانهایی که به قصد شــهرهای کربال ،نجف،
کاظمین ،سامرا و سایر شــهرهای عراق از ایران
ســفر میکردند ،ناگزیر به عبور از این پل بودند.
امروزه بعد از گذشــت صدها ســال از ساخت این
پل هنوز به اندازهای قدرتمند باقی مانده که از آن
برای عبور و مــرور خودروها و کامیونهای حمل
آجر که محصوالت کورههای آجرپزی اطراف پل
را به سایر نقاط حمل میکنند ،استفاده میشود.
تاریخ ســاخت پل مربوط به دوره صفوی است
البته در کتاب معماری ایران یوسف کیانی این پل
را ساســانی ـ ســلجوقی معرفی کرده و همچنین
در کتاب پلهــای قدیمی ایران (تحقیق و تألیف:
محمد علی مخلص ،ســازمان میــراث فرهنگی)
آمده است« :بنیان اولیه ساسانی ،تعمیر سلجوقی
و بازسازی کامل در دوره صفویه ».این پل ،شش
طاق دهانه دارد و عرض معبر آن حدود هفت متر
است .طول فعلی پل تقریبا 149متر و اکنون روی
پل آسفالته است.
پل خواجو
ایــن پل در انتهــاى خیابان کمال اســماعیل
اصفهانــى و انتهاى جنوبى خیابــان خواجو واقع
شــده است .پل خواجو در سمت شرقی  33پل در
دوره صفویه به ســال  1060هجری و همزمان با
حکومت شــاه عباس روی بقایای پلی که در دوره
تیموری و با نام حســن بیک ســاخته شده بود بنا
شــد .در طول تاریخ پل خواجو با نامهای بسیاری
مانند بابارکنالدین ،پل حسنآباد ،پل شیراز و پل
شاهی شناخته شده است.
این پل کاربری دومنظوره داشته و میتوانست
در صورت نیاز به عنوان سد نیز عمل کند براساس
روایــات تاریخی و آثار باقیمانده هرگاه که شــاه
تصمیم میگرفت با بســتن دریچههای زیر گذر
پل ،این ســازه به مانند ســد عمل کرده و سطح

آب در جلوی دریچهها باال میآمد و فضایی شبیه
دریاچه در برابر آن ایجاد میشد .شاهعباس دستور
داده بود در میانه پل کوشکی کوچک برای خود و
خانوادهاش بسازند که در هنگام مراسم و جشنها
و برنامههــای تفریحی که در زاینــدهرود انجام
میشــد در این اتاقها اقامت کند .این فضا هنوز
پابرجاست و دارای تزئینات بسیار زیبایی است .پل
خواجو  150متر طول و  14متر عرض دارد که بر
این اســاس میتوان آن را یکی از پلهای طویل
کشور ایران قلمداد کرد.
پل گاومیشان سند
این پل روی رود ســیمره ،پس از تالقی رود
کشــکان و در جاده دره شــهر ،بعد از روســتای
بابــا خوارزم قرار گرفته اســت .اکنــون تمام رود
سیمره از بســتر میان دو پایه پل عبور میکند که
تاق آن نیز شکســته است .ســایر چشمههای پل
سالم ماندهاند .بستر رود سیمره هشت متر پایینتر
از کف چشمههای پل قرار دارد که طی چند قرن
به وجود آمده اســت .نزدیک به  200سال پیش،
این پل را والی پشــتکوه مرمــت کرده بود .طول
این پل  168متر و عرض گذرگاه آن هشــت متر
بوده اســت .اکنون شش چشمه نسبتا سالم از پل
گاومیشان باقیمانده است .بزرگترین چشمه طاق
این پل حدود  32/7متر عرض دارد و در ســاخت
این بنا از مصالح قلوه ســنگ ،آجــر ،بلوکهای
سنگی و مالط گچ نیمکوب استفاده شده است.
این بنا در دورههای صفوی و قاجار مورد مرمت
و اســتفاده قرار گرفته است .در قسمت جنوب پل
اتاقهــا و فضاهای طاقداری تعبیه شــده بود که
گذرگاه پل از روی آن عبــور میکرد .مقطع پایه
ســتونهای پل؛ بیضی است که این نوع طراحی
بــرای تســهیل در عبور جریان آب اســت .نکته
هوشمندانه در ساخت این پل ،استقرار پایهها روی
بســتر صخرهای طرفین رودخانه است که تماس
این پایهها را با فشــار آب و رطوبت ناشــی از آن
به حداقل رسانده است .عالوه بر موارد ذکر شده،
در زیــر گذرگاه پل ،یک فضای مســقف با قوس
و طاقهایی طراحی شــده به وجود آمده اســت.
سرهنری راولینســون در سفرنامه خود مینویسد:
«پلی که هماکنون روی ســیمره (دره شهر فعلی)
قرار دارد یکی ازمهمترین پلهای ایران است و آن
را حسین خان بزرگ ،والی معروف ایالم و لرستان
به ســال  1008هجری قمری تعمیر کرده و طول
آن  168گام است».
پل کشکان
این پل روی کشــکان رود در جاده خرمآباد ـ
کوهدشت و  40کیلومتری کوهدشت در روستای
پاپل ،قرار گرفته اســت .در متــون تاریخی از آن
به عنوان کژکی یاد شــده اســت .دره کشکان از
دیر باز شاهد حضور و زندگی انسانها بوده است.
به همین دلیل بیــش از چهار پل روی این دره و
به فاصله کمتر از  500متر ســاخته شده که خود
گویای اهمیت این گذرگاه تاریخی اســت.این پل
دارای  12چشــمه بزرگ و یک چشــمه کوچک
در منتهیالیه غربی پل اســت .پایه ســتونها از
ســنگتراشخورده و بدنه از الشه سنگ و مالط
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گچ ،آهک و ساروج ســاخته شده و در منتهیالیه
قوسها از آجر اســتفاده شده اســت .قطر پایهها
بسیار زیاد بوده و در حد فاصل میان پایهها و قوس
چشمهها ،حجرههای مسقفی ایجاد شده است .در
این پایهها از مقطع بیضی برای ســهولت در عبور
آب استفاده شده است.
روی پایه ســتونهای پــل ،حفرههایی برای
دفع رطوبت تعبیه شــده اســت .روی گذرگاه پل
نیز ســوراخهایی به ســمت بیرون دیده میشود
کــه رطوبت و آبهای ناشــی از نزوالت جوی را
بــه خارج از پل هدایت میکنــد .نکته قابل توجه
این اســت که اکنون آب رودخانــه تنها از میان
دو چشمه پل عبور میکند و با توجه به طول زیاد
پل نمیتوان اســتنباط کرد حتی در زمان ساخت،
کل پایهها در آب قرار داشته و احتماال پل ،گذرگاه
عبور از رود و دره کوچک محل عبور رود محسوب
میشده است.
امروزه بخشهای زیادی از پل تخریب شــده
که بیشــتر شــامل فرو ریختن طاق چشمهها و
قوس آنهاســت .طول پل  285متر اســت که با
احتســاب دنبالههای آن  340متر میشود .امروزه
از دروازه طاق پل تنها ســه دهنه آن تخریب شده
و بقیه هنوز سالم اســت .برخی از پایههای پل با
ســنگهای بزرگ و حجاری شده ساخته شده و
ارتفاع آن از سطح رودخانه  30متر است.
سی و سه پل
سی و سه پل مشهورترین پل ایران و ویترین
گردشگری در اصفهان است؛ نامی که تقریبا برای
بیشتر گردشــگران خارجی هم آشناست .این پل
زیبــا و تاریخی با نامهای پــل اهللوردیخان ،پل
چهار باغ ،پل ســی و سه چشــمه و پل جلفا نیز
شناخته میشــود و از یادگارهای عصر صفوی و
ســاخته شده در زمان ســلطنت شاه عباس است.
دلیل هر یک از این نامها به مناسبت خاصی است
برای نمونه اهللوردیخان نام ســازنده و جلفا نام
محلهای معروف در نزدیکی این پل است .این پل
حدود  300متر طول و  14متر عرض دارد و روی
زایندهرود به همراه  33چشمه آب بنا شده که البته
براساس مستندات باقی مانده در ابتدا چهل چشمه
داشته است.
شرح زیبایی این پل در بسیاری از سفرنامههای
مســافران خارجی که در طول تاریخ به اصفهان
ســفر کردهاند ،ذکر شــده اســت .بــرای نمونه
سر پرسی ساکس این پل را زیباترین پل تمام دنیا
میدانــد و دیدن آن را به همه جهانگردان توصیه
میکند.
سی و ســه پل دارای دو طبقه مجزاست و در
طرفین آن پیادهروهایی برای عبور و مرور ساخته
شــده و در میانه آن عرض کافــی برای حرکت
ســواران و ارابهها تعبیه شــده است .روایت است
شــاه عباس عالقــه خاصی به این پل داشــته و
بسیاری از جشــنها و مناسبتها را در آن برگزار
میکرده اســت .از مهمترین این جشنها ،جشن
آبریزگان بوده که در سیزدهمین روز تیر هر سال
برگزار میشــده و مردم در این روز به جشــن و
شادی پرداخته و روی هم آب میپاشیدند.

ثبتی و دادگستری
آگهی مناقصه (شماره )94-42

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا
تلفن  32319374-80تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :مناقصه کرایه خودرو سواری به مدت یکسال از طریق پیمانکارانی که دارنده گواهی صالحیت سال  94میباشند.
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/8/6لغایت  94/8/11به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اســناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حســاب جاری شــماره  07860-74827بانک تجارت شعبه
فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اســناد :شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن
32317869
 - 6آدرس محل دریافت اسناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت
توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکانپذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ 94/8/25
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10روز دوشنبه مورخ  94/8/25با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ  800000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مناقصهگزار یا
مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصهگزار گردد
ضمن ًا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمیباشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مناقصه در  2جلسه برگزار میگردد.
- 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/18869م الف
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی ابالغ وقت حضور در دفترخانه
اســماعیل زارع چون جنابعالی به موجب دادنامه شماره
 113مورخ  94/4/29صادره از شعبه  18شورای حل اختالف
محکوم به انتقال یکباب آپارتمــان از پالک ثبتی 764/29
واقع در بخش  4شــیراز گردیده اید لذا از تاریخ انتشار
ایــن آگهی ظرف مدت  10روز نســبت به اجرای حکم در
دفتر اسناد رســمی شماره  244شــیراز واقع در میدان
اطلســی بلوار هجرت نبش کوچه یک مراجعه نمایید در
غیر اینصــورت پس از انقضای مهلت طبق مقررات اقدام
خواهد شد.
/19173م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  244شیراز
ابراهیم جعفری

آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدینوســیله به حمید روانســتان فرزند محمدرضا به موجب دادنامه
شــماره  9409977111900823در پرونده کالســه  109/940582به اتهام
صدور چک بالمحل به تحمل  15ماه حبس تعزیری و محرومیت از داشتن
دســته چک به مدت دو سال در حق شــاکی محمد احمدپور محکوم
گردیده است ابالغ میشود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد
ظرف ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی درخواست خود را به این مرجع
واقع در میدان اهلل مجتمع قضایی شــهید قدوسی تسلیم نماید در غیر
اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد
شد.
/18506م الف
مدیر دفتر شعبه  109دادگاه کیفری  2شیراز
محمد کیوان شکوه

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه  9409987524300072این شعبه عمران
قائدینژاد فرزند قاسم به اتهام ضرب و جرح عمدی با چاقو و شوکر
موضوع شکایت علی اندیشگر فرزند حاجی تحت تعقیب قرار گرفته
است .با عنایت به مجهولالمکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده
 344قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری
به نامبرده ابالغ میگردد تا در روز دوشنبه مورخ  94/9/16ساعت 9
صبح جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی
به عمل خواهد آمد.
 /19175م الف
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) بخش بیرم
سید عنایتاله کشاورزی

آگهی اخطاریه دفترخانه به زوج جهت ثبت طالق
مهران دردانی حقیقی فرزند ابوالقاسم به اطالع میرساند
با توجه به دادنامه شــماره  9409970705600383مورخ
 94/4/6صادره از شــعبه  6دادگاه خانواده شــیراز مبنی
بر تنفیذ طالق به درخواست میترا خدادادی شما موظف
هســتید ظرف مدت هفت روز از تاریخ نشــر آگهی به
دفترخانه به نشانی شــیراز چهارراه مالصدرا رحمتآباد
کوچه  28قصردشت فرعی دوم ســمت چپ مراجعه و
طالق را به ثبت برسانید در غیر این صورت برابر مقررات
ثبتی اقدام خواهد شد.
 /18503م الف
سردفتر ازدواج  217و طالق  16شیراز
محمدصادق یوسفعلی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشود محمدصادق کشاورز دادخواستی به خواسته
مطالبه بــه طرفیت علیرضا بناکار فرزند نواز تســلیم دادگاه عمومی
داراب نموده که به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگی مورخ 94/10/19
ساعت  10تعیین شده به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست
خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی
مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشار این
آگهی ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه واقع در داراب بلوار دانشــجو
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم
را دریافت نموده و در وقت یاد شــده جهت رسیدگی حاضر گردد در
غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/435م الف
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی داراب

آگهی مزایده
آگهی مزایــده فروش  144/5مترمربع ســنگ تروانتــن و 255/40
مترمربع سنگ کریستال ابری و  24/70مترمربع سنگ گرانیت مشکی
(نطنز قطر ســه سانت کابینتی) از اموال غالمرضا نجفی واقع در بلوار
امام ،لذا با توجه به اینکه دســتور فروش آن صادر گردیده است در
تاریخ  94/8/30ســاعت  9صبح با حضور نماینده دادســتان در محل
شورای حل اختالف ممســنی واقع در طبقه دوم ساختمان دادگستری
به مزایده گذاشته میشود .متقاضیان میتوانند ظرف مدت پنج روز
قبل از موعد برگزاری مزایده از وضعیت ظاهری و ارزش سنگهای
ذکر شده اطالع حاصل نمایند سایر شرایط مزایده در زمان رؤیت و
یا زمان انجام مزایده به اطالع متقاضی خواهد رسید.
 /18507م الف
دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف حوزه قضایی ممسنی
محمدجعفر جعفری

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به  -1محمد همتایی فرزند حسین  -2اصغر
حقجو فرزند محمد که به موجب دادنامه شــماره 539
مورخ  94/7/12در پرونده کالسه  1 /94/227ش به الزام
به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال
رسمی خودرو پراید به شماره  226ج  15ایران  54در حق
خواهان رحمتاله اســدپور محکوم گردیده اســت ابالغ
میشود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف
بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به
این مرجع واقع در داراب بلوار دانشجو جنب دادگستری
تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر
طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/437م الف
دفتر شعبه اول شورای حل اختالف داراب

آگهی اخطار اجرایی

کالسه پرونده93/676 :
مشخصات محکوم له (شــاکی) :هدایت انصاری فرزند نوذر شغل آزاد به نشانی
نورآباد ممسنی بلوار جهاد کشاورزی پالک 11
مشخصات محکوم علیه :بنیامین براتی مجهول المکان
محکوم به (محکومیت) :به موجب دادنامه شــماره  94/96مورخ  94/2/27صادره
از شورای حل اختالف شعبه  4ممســنی که به مرحله قطعیت رسیده محکوم علیه
محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهارمیلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت
یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و پرداخت دویست
هزار ریال بابت حقاالجرا در حق صندوق دولت.
محکوم علیه بــه موجب ماده  19آیین نامه اجرایی ماده  189قانون برنامه ســوم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مکلف است:
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرایی رأســ ًا نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام
نماید در غیر اینصورت حکم جهت اجرا به اجرای احکام دادگستری ممسنی ارسال
خواهد شد.
/18502م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه  4ممسنی
محمدیان
آگهی حصر وراثت
زهرا زحمتبر فرزند درویش دارای شناســنامه شــماره  17متولد 1338/3/2
به شرح دادخواست به کالســه  9409988836800079از این شورای حل اختالف
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حیدر
نجفی فرزند شعبان به شماره شناســنامه  3در تاریخ  94/5/21در اقامتگاه دائمی
خود در بیرم بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1سهراب نجفی فرزند حیدر به شماره شناسنامه  4306صادره از حوزه  5الرستان
 -2شــعبان نجفی فرزند حیدر به شماره شناسنامه  125صادره از حوزه  5الرستان
(پسران متوفی)
 -3فهیمه نجفی فرزند حیدر به شــماره شناســنامه  4074صادره از حوزه شهری
الرستان
 -4فاطمه نجفی فرزند حیدر به شــماره شناســنامه  400صادره از حوزه شــهری
الرستان
 -5نیلوفر نجفی فرزند حیدر به شــماره شناسنامه  2500475891صادره از حوزه
الرستان (دختران متوفی)
 -6زهرا زحمتبر فرزند درویش به شــماره شناســنامه  17صــادره از حوزه 5
الرستان (همسر متوفی)
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را بــرای یک نوبت آگهی
مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد
آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی است
پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
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