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سال بیستم

شماره 5628

آشنایی با طبیعی ترین زیبایی های جهان
قسمت های بیابانی جنوب اردن

کرد که خشک شــده و تبدیل به مجسمه شده اند.
آب این دریاچه با این میزان قلیایی بیشــتر شبیه به
آمونیاک می ماند .آب دریاچه ناترون خیلی ســریع
بدن پرندگان را سوزانده و آن ها را مومیایی می کند.
امــا به هرترتیب نمی تــوان از زیبایی کم نظیر این
دریاچه به آسانی گذشت.
امواج متفاوت آریزونا
بیشتر شبیه ســیاره های بیگانه به نظر می رسد.

خودنمایی بیش از  400هزار گل در فاصله زمانی
میــان آوریل و می منظره ای فــوق العاده را ایجاد
مــی کنند .تپه شــیبازاکورا در پارک هیتســوجییاما
ژاپــن در حدود  17600متر مربع مســاحت دارد که
در بازه زمانی مذکور تماما با گل فرش می شود.برای
مشــاهده این تپه رویایی باید به چیچیبو در اســتان
سایتاما بروید.
آتشفشان رنگین

ایــن منطقه با غروب هایی دیدنــی و کم نظیر،
پوششی گسترده از ماسه نارنجی رنگ و صخره های
پیازی شکل خود شهرت دارد.
جبل أم الدامي

ماســه ســنگ های جادویی با رنگ خاص خود به
بخــش هایی از صحرای آریزونــا در آمریکا زیبایی
خاصی بخشیده است.
غار یخی مندنهال
غارهای یخی مندنهال در آالسکا خالق زیباترین
کــوه أم الدامي که در نشــریات مرتبط با صنعت
گردشگری با نام کامل عربی جبل أم الدامي شناخته
می شــود یکی از زیباترین غروب هــای آفتاب در
جهان را دارد .اینجا تصاویری ثبت می شــود که به
زحمت می توان واقعی بودن آنها را باور کرد.
دریاچه نترون

در منطقه دالول اتیوپی ،دهانه آتشفشــانی وجود
دارد کــه یکــی از پســت ترین منافــذ روی زمین
را تشــکیل داده ،اینجا  116متر پایین تر از ســطح
دریا اســت و میانگین درجه حرارت آن نیز در حدود
 35درجه سانتیگراد است.
مزارع برنج ویتنام

می دانند!
رودخانه کانوکریستالز

چشمه آبگرم گرند پریسماتیک

در ایالت خوخوی در شــمال غربی آرژانتین قرار
دارد .این منطقه در سال  2003وارد فهرست میراث
جهانی یونســکو شده اســت .رنگ های جادویی در
هوماهواکا هر بیننده ای را مجذوب خود می کند.
آب فشان فالی
برخی آنرا زیباترین رودخانه جهان می دانند .این
شاهکار طبیعی در پارک ملی الماکارنا قرار دارد .آب
فوق العاده زالل و گیاهان رنگی که در بستر رودخانه
قرار دارند موجب شده تا در هرنقطه آب رنگی خاص
داشته باشد.
آنتلوپ کنیون در آریزونا
در شهرستان وشاو در ایالت نوادا(آمریکا) قرار دارد
که بر اثر فعالیتهای انسانی بهوجود آمدهاست! اما
چگونه؟!
زمانی که در ســال  ۱۹۶۴کارگران حین جستجو
برای انــرژی زمینگرمایی در این نقطــه با مته به
حفر چاه مشــغول بودند این آبفشان بهطور اتفاقی
ســربرآورد و به مرور زمان با رسوب امالح به شکل
کنونی درآمد.
دریاچه های کلیموتو

پارکــی با صخره هــای دیدنی اســت که براثر
فرســایش طبیعی ،میزبان مناظری اســتثنایی شده
است.
کاپادوکیه
مناظر هســتند .یخچال های طبیعــی با الیه های
ضخیمــی از یخ که نور آفتــاب را در زیباترین طیف
آبی منعکس می کنند حقیقتا بی مانند هستند.
تپه شیبازاکورا

یکی از زیباترین مناظر در جزیره فلورس(اندونزی)
اســت .اینجــا مجموعــه ای از زیباتریــن ترکیب
رنگ هــای قهوه ای ،قرمز ،فیــروزه ای ،آبی و  ...را
مشــاهده خواهید کرد .دریاچه های کلیموتو در واقع
دهانه های آتشفشــانی هستند که با آب پرشده و به
علت وجود انواع مواد معدنی سایه های زیبایی دارند.
افسانه های مختلفی در رابطه با این دریاچه ها نقل
شــده اســت که برخی آن را منزلگاه ارواح شیطانی

ثبتی و دادگستری

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  139460311005002075هیأت 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
عبدالعلی فراز فرزند حاجی بابا به شــماره شناســنامه  136صادره از
بوانات در یکباب خانه به مســاحت  78/08مترمربع پالک  12فرعی از
 486اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی از  486اصلی واقع در
نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی زهرا زالپور 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 مــدت 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 اول94/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/18 :
/21416م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به  -1خوزســتان  -2علیاصغر ریگســتانی که به موجب
دادنامه شــماره  544مورخ  88/11/3در پرونده کالسه  88/9/44ش
 63به خواســته الزام به انتقال سند رســمی خط تلفن همراه در حق
خواهان ارمغــان فتاحیپور محکوم گردیدهاند ابالغ میشــود چنانچه
نسبت به حکم صادره اعتراض دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار
این آگهی درخواســت خود را به این مرجع واقع در خیابان قصردشت
مجتمع شماره  3شورای حل اختالف شعبه  63شیراز تسلیم نمایند در
غیر اینصــورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام
خواهد شد.
/21352م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  63شیراز
احمد انصاری

بزرگترین چشــمه آبگرم کشور آمریکا محسوب
می شود که در پارک ملی یلواستون قرار دارد .برخی
این چشــمه را سومین چشــمه آبگرم بزرگ جهان
می دانند.
گذرگاه ساحلی جاینت

در آنتریم (ســواحل شمال شــرقی ایرلند) حدود
 4هزار ســتون ســنگی بازالتی به هم پیوسته اند تا
یکــی از زیباترین مناظر طبیعــی را ایجاد کنند .این
ســتون های ســنگی از جنس بازالت بــر اثر فوران
آتشفشان در دوران باستان شــکل گرفته اند .تعداد
زیادی از ستونها به شکل منشورهای شش ضلعی
هســتند اما مــدل های چهار ،پنج ،هفت و هشــت
ضلعی نیز در میان آنها مشــاهده می شود .ارتفاع
ستونها ممکن است به  12متر هم برسد .میلیونها
ســال فرسایش طبیعی ،اشــکال مختلفی را در این
سنگهای آذرین ایجاد کرده است.
درختان خون اژدها

مزارع برنج ویتنام یکی از زیباترین پس زمینه های
سبزرنگ در جهان محسوب می شود.
شیاره هوماهواکا

دریاچه ای زیبا و قطعا متفاوت در شــمال تانزانیا
اســت .بسیاری از این دریاچه وحشت دارند زیرا مواد
قلیایی ،نمک و حجم باالی خاکسترهای آتشفشانی
که در این مکان وجود دارد عمال امکان زندگی برای
هر موجودی را از بین برده اســت .در اطراف دریاچه
به راحتی می توان موجودات یا پرندگانی را مشاهده

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  139460311001022621مــورخ  94/8/20هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسین اردشیری فرزند محمد به
شماره شناســنامه  97صادره از کازرون در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  150مترمربع پالک  18914فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  799فرعی از  1651اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی جالل سلیمانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور ســند 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 رســید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/18 :
/21414م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

8

آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده کالســه  930914به موجب حکم صادره از شعبه سوم دادگاه
حقوقی فســا محکوم علیه محمود مفتخر فرزند احمد محکوم اســت به
پرداخت مبلغ  526587127ریال در حق محکوم له محمد مفتخر فرزند
احمد و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ  19760226ریال با توجه به اینکه
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم
اقدامی ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفاء محکوم
به و هزینه اجرایی دو دانگ مشــاع از ششدانگ پالکهای  3140/2968و
 3140/2969اصلی متعلق به نامبردگان از ســوی این اجرا توقیف و توسط
کارشناس رسمی قوه قضاییه به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر
است از ساعت  9الی  12ظهر مورخ  94/9/30در محل اجرای احکام حقوقی
فسا از طریق مزایده به فروش برســد مزایده از قیمت 5572793000
ریال با نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی و حقوقی
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شد  10درصد وجه
مزایده فیالمجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ
و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور
حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شــد در صورتی که
در مهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید ســپرده وی
پس از کســر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبــط و مزایده تجدید
میگردد در صورت وصول اعتــراض از ناحیه طرفین ظرف یک هفته از
تاریخ مزایده نســبت به نحوه انجام مزایده تا رســیدگی به اعتراض از
سوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد ضمن ًا متقاضیان
به شرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با اطالع
این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
دو دانگ مشاع از ششدانگ پالکهای  3140/2968و  3140/2969اصلی به
مبلغ  5572793000ریال به آدرس فســا میدان مصلی زمین پمپ بنزین
نبش میدان.
 /681م الف
مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فسا
علیرضا زنگنه اینالو
آگهی حصر وراثت
نادر نگهداری دارای شناســنامه شــماره  2122متولد  1346به شــرح
دادخواست به کالســه  940267از این شــورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اســماعیل نگهداری به
شماره شناســنامه  100در تاریخ  94/1/18در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از چهار فرزند پســر
و سه فرزند دختر به نامهای:
 -1بهادر نگهداری به شماره شناسنامه  17صادره از حوزه  3نیریز فرزند
متوفی
 -2قادر نگهداری به شماره شناســنامه  2369صادره از حوزه  3نیریز
فرزند متوفی
 -3نادر نگهداری به شــماره شناســنامه  2122صادره از حوزه  3نیریز
فرزند متوفی
 -4هادی نگهداری به شــماره شناســنامه  52صادره از حوزه  3نیریز
فرزند متوفی
 -5توران نگهداری به شماره شناســنامه  7162صادره از حوزه  3نیریز
فرزند متوفی
 -6پوران نگهداری به شــماره شناســنامه  24صادره از حوزه  3نیریز
فرزند متوفی
 -7ایران نگهداری به شماره شناســنامه  2123صادره از حوزه  3نیریز
فرزند متوفی
 -8حسنی نگهداری به شــماره شناســنامه  6صادره از حوزه  3نیریز
همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه
از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به شورا
تقدیم نمایند بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت وفــق مقررات اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
 /21353م الف
مجتمع شوراهای حل اختالف بختگان

ســرزمینی پهنــاور در کشــور ترکیــه اســت.
بازمانده های آتشفشــانی و حاصل فرسایش طبیعی
طی ســال ها ،مناظــر عجیب و شــگفت آوری را
به وجود آورده اند .کاپادوکیه از ســال  1985توسط
یونســکو جزو میراث فرهنگی جهان شناخته و ثبت
شده است.

آگهی مزایده اموال منقول
در پرونده اجرایی  6/185/94و به موجب حکم شماره  481/93شورای حل
اختالف شعبه دوم فسا فاطمه طاهری محکوم به پرداخت مبلغ 39962942
ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر و تادیه در حق محکوم له علی اوالد
حسینی و پرداخت مبلغ  19990000ریال بابت نیم عشر اجرایی با توجه به اینکه
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم
اقدام ننموده بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفاء محکوم به اموال
ذیل  -1تعداد  32عدد تیشــرت مردانه طرحدار  -2تعداد  184پیراهن
مردانه آستین کوتاه و بلند هر پیراهن به قیمت  18هزار تومان  -3تعداد
 28تیشرت معمولی  -4تعداد  11عدد پیراهن مردانه در طرحهای مختلف
 -5تعداد  8عدد تیشــرت پاییزه  -6تعداد  13عدد پیراهن مردانه تکی
 -7تعداد  16عدد ژاکت بافت ساده  -8تعداد 10عدد سیوشرت  -9تعداد
 25عدد شــلوار لی  -10تعداد  14عدد شلوار کتان  -11تعداد  11عدد شلوار
پارچهای  -12یک عدد کت سانتنا به قیمت پایه کلیه اجناس جمع ًا به مبلغ
 47940000ریال که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح فوق
ارزیابی شده اســت و مقرر است از ساعت 12ظهر الی  13مورخ 94/9/18
از طریق مزایده به فروش برســد مزایده از قیمت پایه شروع میشود و
به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته
خواهد شــد  10درصد وجه مزایده فیالمجلــس بصورت وجه نقد یا چک
بانکــی تضمینی از برنده مزایده اخــذ و الباقی ظرف مدت یک ماه از وی
وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک به وی مزایده بنام
خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که در مهلت مقرر خریدار بقیه وجه
مزایده را پرداخت ننماید ســپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده به
نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد و در صورت وصول اعتراض از
ناحیه طرفین ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده
تا رســیدگی به اعتراض از ســوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل
نخواهد شد ضمن ًا متقاضیان به شرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج
روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
قیمت اجناس طبق نظریه کارشناسی پیراهن مردانه در طرحهای مختلف
هر عدد  18000تومان شلوار پارچهای هر عدد  20000تومان تیشرت پاییزی
هر عدد  28000تومان شــلوار کتونی مردانه هر عدد  30000تومان شلوار لی
مردانه هر عدد  30000تومان تیشرت معمولی هر عدد  6000تومان
محل نگهداری اجناس :فســا خیابان روزبهان پاساژ بانیانی الین دوم دست
چپ مغازه چهارم پوشاک فروشی
 /719م الف
قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان فسا
سجاد انصاری
آگهی حصر وراثت
علی نیکرو فرزند عبدالعلی به شــرح درخواستی که به کالسه 94/1/407
این شــورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و
اعالم داشــته که فاطمه عوضپور فرزند عباس به شماره شناسنامه 118
صادره از زرقــان در تاریخ  94/7/17در اقامتگاه دائمی خود شهرســتان
زرقان فوت نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1عبدالعلی نیکرو فرزند عباس به شــماره شناســنامه  11شیراز متولد
 1313/2/27همسر متوفیه
 -2علی نیکرو فرزند عبدالعلی به شــماره شناســنامه  14شیراز متولد
 46/5/1فرزند متوفیه
 -3زهرا نیکرو فرزند عبدالعلی به شــماره شناســنامه  32شیراز متولد
 42/1/1فرزند متوفیه
 -4لیال نیکرو فرزند عبدالعلی به شــماره شناســنامه  13شــیراز متولد
 50/5/3فرزند متوفیه
 -5طاهره نیکرو فرزند عبدالعلی به شــماره شناسنامه  51شیراز متولد
 44/2/15فرزند متوفیه
 -6حمیده نیکرو فرزند عبدالعلی به شــماره شناســنامه  19684شیراز
متولد  56/2/10فرزند متوفیه و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفیه نزد او
میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم
نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /21354م الف
شورای حل اختالف زرقان

درخت بومی جزایر ســقطرا در کشور یمن است.
ایــن نام را به خاطر شــیره ســرخرنگی کــه از آن
میتراود به آن دادهاند.

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1394بخش یک شیراز
برابر مقررات ماده  12قانون ثبت و ماده  59آییننامه مذکور اسامی
اشــخاصی که نســبت به امالک مجهولالمالک واقع در بخش یک
شیراز که از اول تیرماه لغایت آخر شهریورماه تقاضای ثبت نموده با
ذکر نام و نام خانوادگی و شماره پالک و محل وقوع ملک مقدار آن
برای عموم به شرح زیر آگهی میگردد:
 -801فرامرز افراســیابی نسبت به  24سهم عرصه و  24سهم اعیان و
جواد افراسیابی و سعید افراسیابی هر یک نسبت به  28سهم عرصه
و  28ســهم اعیان و میترا افراسیابی و ســودابه افراسیابی هر کدام
نسبت به  14سهم عرصه و  14سهم اعیان و زهرا محمدپور نسبت به
 36سهم عرصه و  36سهم اعیان که همگی از مجموع  144سهم عرصه
و اعیان ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  87مترمربع پالک 801
بخش یک شیراز محله مشهور به کلیمیان
 -7773غالمعلی بکتاش و نادر بکتاش و غالمرضا بکتاش و حســین
بکتاش هر کدام نســبت به  1/5دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه
زمین که قب ً
ال قســمتی از کوچه بوده به مساحت  17/40مترمربع به
پالک  7773بخش یک شیراز دروازه سعدی به طرف فلکه تیموری
لذا هر کس نســبت به ملک مندرج در این آگهــی اعتراض دارد
میتواند طبق ماده  14قانون ثبت از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهی
تا نود روز اعتراض خود را کتب ًا به اداره ثبت ناحیه دو شــیراز تسلیم
و رســید اخذ نماید چنانچه بین مستدعی ثبت نسبت به پالکهای
مندرج در این آگهی دعوی در دادگاه مطرح و تحت رسیدگی است
کســی که طرف دعوی یا مستدعی اســت میتواند برابر ماده 17
قانون ثبت گواهی مشــعر بر جریان دعوی از دادگاه اخذ و به اداره
ثبت تسلیم و رسید اخذ نماید ضمن ًا معترض مکلف است طبق ماده
 86آییننامه قانــون ثبت و تبصره آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض به اداره ثبت و دادخواســت الزم به مراجع قضایی
صالحه تقدیم کند و اال حق او ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/3 :
 /16877م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
در پرونده کالسه  8/94/331خواهان سمیرا چرخنده دادخواستی به
خواسته استرداد الشــه چک  191311به طرفیت مرتضی سلجوقیان
که مجهولالمکان میباشــد تسلیم شــوراهای حل اختالف پاسخن
نموده که به این شــعبه ارجاع و وقت رســیدگی برای روز یکشنبه
مورخ  94/10/6تعیین شــده به علت مجهول المــکان بودن خوانده
به درخواســت خواهان و دستور شــورا و به تجویز ماده  73قانون
آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
می شود تا خوانده از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حضور
به هم رســاند در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد
شد.
/486م الف
شورای حل اختالف شعبه پاسخن داراب
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به صیاد فروغی فرزند پرویز ابالغ میگردد به موجب
دادنامه شــماره  940118در پرونده کالســه  930378به خواسته
انتقال ســند محکوم به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم
سند انتقال رسمی خودرو به شــماره انتظامی  95223شیراز  14در
حق خواهان غالمعلی نگهداری گردیدهاید به لحاظ غیابی بودن رأی
صادره میتوانید ظرف بیســت روز از تاریخ انتشــار آگهی تقاضای
واخواهی نمایید.
/21351م الف
شورای حل اختالف شعبه بختگان

