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امامزادگان و بقاع محلهی باالکفد
 - 1حــرم مطهــر حضرت ســید
عالءالدین حسین (ع) آستانه
حضــرت ســید عالءالدیــن حســین برادر
کوچک حضــرت احمدبن موســی(ع) و فرزند
امام موسی بن جعفر(ع) است و بقعهی حضرت
سید عالءالدین حســین در عصر صفویه توسط
نیکوکاری به نام میرزا علی از اهالی مدینه بنیاد
نهاده شــده و در سال  923سلطان خلیل حاکم
فارس و نماینده شاه اسماعیل صفوی در فارس
این بقعه را بهسازی کرده است.
این بقعه به سبب دو زلزلهی سهمناک شیراز
رو به ویرانی نهاد تا اینکه در ســال  1304میرزا
ابوالحسن خان مشیرالملک گنبدی نو بر باالی
آن بنا نهــاد و محمدرضا خان قوام الملک حرم
مطهر را آیینهکاری کرد.
در ســال  1329این گنبــد را که پس از 50
ســال دچار آسیب شده بود برداشتند و گنبدی با
اسکلت فلزی به جای آن ساختند و سطح بیرونی
آن را همانند قبل کاشیکاری کردند1.
اکنون نیز ســطح بقعه مطهر گسترش یافته،
ســالنهای وسیع ،مدرســه علوم دینی ،میدانی
وســیع و زیبا و تأسیســات رفاهی و بهداشتی
فراوان ایجاد شده است.
 - 2در محلــهی باالکفد کمتــر کوچهای را
پیدا میکنیــد که بقعه و قبر از ســادات در آن
نباشــد .چون این محله در گذشته از محلههای
آباد و پرجمعیت شــیراز بوده و در قرن هشــتم
به نوشــتهی «هزار مزار» به محلهی «باغ نو»
معروف بوده است .اینک نام چند مقبرهی سادات
در این محله را از کتــاب «امامزادگان اثر آقای
احد ده بزرگی» شــاعر گرانمایه نقل میکنم که
ایشان برای هر کدام شعر سرودهاند.
 - 1امامزاده بیبی خدیجه نسا در باغ ساالر
 - 2امامزاده سید گلی در خیابان آستانه
 - 3امامزاده هفتتن در خیابان آستانه
 - 4امامزاده سید کریم پشت باغ ساالری
 - 5امامزاده مسعود پشت باغ ساالر
 - 6امامــزاده مظفــر ،ســید صفی و ســید
تاجالدین کوچهی دیزی پزی

 - 7امامــزاده ســید ابی زیــد ،در بازارچهی
حاجی رجب
 - 8امامزاده سید جاللالدین حسینی ،خیابان
حسینی ،کوچهی مزارعی
 - 9امامزاده سید جاللالدین محمد (طویل)
در خیابان آستانه
 - 10امامــزاده ســید جعفــر در دروازهی
قصابخانه ،کوچهی قهر و آشتی
 - 3بقاع بــزرگان و علماء محلهی
باالکفد
الف :بقعهی شیخ روزبهان
آرامگاه عارف بزرگ قرن ششم روزبهان بن
نصر بقلی فسوی است که در سال  522در فسا
متولد شــده و در سال  606در سن  84سالگی
در شیراز در گذشته است.
آثار شــیخ روزبهان را بیــش از صد کتاب
و رســاله نوشــتهاند .دو کتــاب مشــهور او
«عبدالعاشفین و شرح سطحیات» است .آرامگاه
شیخ روزبهان در کنار بازارچهی «درشیخ» در
انتهای خیابان لطفعلی خان زند واقع است که
در سال  1345شمسی بازسازی شده است.
شــیخ روزبهان پنجاه سال در مسجد جامع
عتیق شــیراز به وعظ و خطابه مشــغول بوده
اســت .پادشــاهان عصر مانند اتابک سعدبن
زنگی و ســعدبن ابوبکر به دوســتی با شیخ و
ارادت به او مفتخر بودهاند2.
ب :بقعهی شیخ ابوذرعه
مزار شــیخ عبدالوهاب بــن محمدبن ایوب
اردبیلــی ،عالم و زاهد هم عصر شــیخ کبیر در
انتهــای خیابان لطفعلی خان زند قرار دارد که با
کمال تأسف در حال ویرانی است.
این شــیخ بزرگوار روزهای جمعه در مسجد
جامع عتیق وعظ میکرده است3.
در گذشــته به این بخش از شیراز که نزدیک
حصار شــهر قرار داشته «کل شــیخ ابوزرعا»
میگفتند.
باغها ،خانهها ،مدرســههای علمیه و
مسجدهای معروف محلهی باالکفد
الف :باغها
 - 1از باغهــای به جا مانــده در این محله
میتوانیم باغ ساالری را نام ببریم.
این باغ از باغهای ایجاد شــده در عصر قاجار
اســت که دارای عمارتی زیبا و دو طبقه است.
این بــاغ را حبیباله خان فرزند محمدرضا خان
قوامالملک که لقب ساالرالسلطان داشته ساخته
اســت .ســاختمانهای این باغ مدتی در اختیار
دانشسراهای مقدماتی کشــاورزی بود و سپس
دبســتانهای فرصت و ســعدی از آنها استفاده
میکردند .اکنون نیز نیمی از این باغ به آموزش
فنی و حرفهای و نیمی دیگر به مدارس آموزش
و پرورش اختصاص یافته اســت و ساختمان دو
طبقهی زیبای آن رو به ویرانی نهاده است.
 - 2باغ یا نارنجســتان قــوام :این باغ موزه
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باالکفد شیراز

جمال زیانی

که در شــرق خیابــان لطفعلی خــان زند قرار
دارد در ســال  1300هجری قمری به وسیلهی
محمدرضا خان قوامالملک ساخته شده است4.
چون در این باغ درختان نارنج بسیاری غرس
گردیده به نارنجستان مشهور شده است.
این بــاغ دارالحکومهی قوام بوده و از راهی
زیرزمینی بــه اندرونی که در آن ســوی کوچه
هســت راه دارد .خانــهی اندرونی بــه خانهی
«زینتالملوک» معروف است.
ســاختمان این باغ از شــاهکارهای معماری
آینهکاری عصر قاجار است.
نارنجســتان قوام از جانــب ابراهیم قوام به
دانشگاه شــیراز اهدا گردیده که دانشگاه پس از
مرمت آن را در اختیار مؤسسه پژوهشی آسیایی
قرار داده و به صورت موزهی ایرانشناسی اداره
میشود.
ب :خانهها
خانهی زینتالملوک در مجاورت نارنجستان
قوام اســت و با راهی زیرزمینی به نارنجســتان
(دارالحکومــه) راه دارد .در حقیقــت این خانه
اندرونی قــوام بــوده .در این خانه ســردابه یا
زیرزمینی سراســری وجود دارد که ســه طرف
ســاختمان دور میزند و امروز به نام گنجینهی
تاریــخ فارس اختصاص دارد که تندیس بیش از
 60نفــر از بزرگان را در خود جای داده اســت.
زینتالملوک دختر حبیبالدخان قوام بوده و این

خانه به نام او مشهور شده است.
مدارس علمیهی محلهی باالکفد
شــیراز را دارالعلم لقب دادهانــد چون در هر
کــوی و برزن آن مکتبخانهها و مدرســههای
علوم دینــی ،اجتماعی ،فلســفی ،ادبی و علوم
تجربــی دایر بوده و طالب فراوانــی در آنها به
تحصیل مشغول بودهاند.
 - 1مدرســهی قوام :این مدرســه در
محل حســینیهی قوام ،نزدیک نارنجستان قرار
دارد .این مدرســه دارای تاالر باشکوه است که
کتیبههای با خط جلی بر روی کاشی آن را زینت
بخشیده است.
این مدرسه را حاج میرزا علیاکبر قوامالملک
در ســال  127ســاخته و موقوفاتی بر آن وقف
کرده است5.
 - 2مدرســهی هاشــمیه :مدرسهی
هاشــمیه کمی باالتر از حســینیه قوام و سمت
روبروی آن در خیابان لطفعلی خان زند قرار دارد.
این مدرســه را حاجی محمود ساته و به نام ولد
خود هاشم ،هاشمیهاش خوانده است و تولیت آن
به عهده میرزا فتحاله صاحب دیوان بوده است6.
 - 3مدرسهی نظامیه (سید عالءالدین
حسین) :این مدرسه در صحن مطهر حضرت
ســید عالءالدین حسین واقع شــده است .بنای
این مدرســه را میرزا نظامالملــک وزیر فارس
درســال  1070به انجام رسانده است اما پس از

خرابی محمود خان مرودشــتی به حکم حاجی
معتمدالدوله فرهاد میرزا در سال  1294به تجدید
عمارتش پرداخته است7.
مساجد محلهی باالکفد
 - 1مسجد قوام روبروی حسینیهی قوام واقع
شده که بر اثر کشیده شــدن خیابان قسمتی از
آن جزء خیابان شده است .این مدرسه را حاجی
ابراهیم خان اعتمادالدوله شــیرازی ســاخته و
قوامالملک آن را مرمت کرده است.
 - 2مسجد قورخانه نزدیک دروازهی سعدی
قصابخانه که به مسجد باالکفد مشهور بوده.
 - 3مسجد جوال ،جوالیان کوچهی روبروی
نارنجستان قوام که آن را مسجد فقرا گفتهاند.
 - 4مســجد آســتانه در صحن حضرت سید
عالءالدین حسین(ع) که جزء صحن بیرونی شده
است.
بزرگان و کاسبهای محلهی باالکفد
از بزرگان این محله کسانی را نام میبریم که
آنها را دیدهام و تا اندازهای میشناسم.
مردمان این محله بــزرگان خود را مانند پدر
خویش احترام میکردند و مشکالتشان را پیش
آنها میبردند و راهحل میخواستند.
 - 1استاد محمدخلیل رجایی ادیب ،نویسنده
و استاد دانشگاه شــیراز .کتاب معالمالبالغه در
علم بدیع از ایشان اســت .خانهی استاد رجایی
نزدیک آب انبار بوریا بافها بود.
 - 2ابوطالب شــایقالقلم خطاط نستعلیق و
دبیر آموزش و پرورش.
 - 3استاد حسین خدیش پژوهشگر فرهنگ
عامه و همکار اســتاد انجوی شــیرازی ،کتاب
فرهنگ مردم شیراز از ایشان است.
 - 4بنانالملک از مالکان خوشنام که خانهی
خود را برای مدرسه در اختیار آموزش و پرورش
قرار داد .فرزندان برومند ایشان سرهنگ ایزدی
(ســرهنگ شــهربانی) ،دکتر ایــزدی دکترای
کشاورزی بود که به مقام وزارت هم رسید.
 - 5ســید مزارعی از مالکان اهل شعر و ادب
که خانهاش روبروی خانهی حاج سیف بود.
 - 6کل فــرج ورامینــی (کربالیــی) از
چهابداران و ســبزیکاران مشــهور شیراز که
چهاب و مزرعهی ایشــان تفرجگاه مردم شیراز
بود .خانهی کل فرج جنب حمام قورخانه بود.
 - 7حاج مالعلی سیف از بزرگان و بنیانگذاران
دستههای سینهزنی و مجالس عزاداری حضرت
امام حســین(ع) ،منزل حاجی سیف در کوچهی
بیــن حمام گودی و آرامگاه روزبهان واقع بود و
محل روضهخوانی محرم و صفر.
 - 8پهلــوان حبیب طیاری (حبب خوشــو)،
پهلوانی شایسته ،با اخالق و مردمدار بود .شغلش
عطاری بود .از کارهای نیک این پهلوان تبدیل
کردن مردهشورخانهی قدیمی و متروک آستانه
به زورخانه و باشگاه ورزشی بود .خود پهلوان هم
تا مدتی مرشد و میاندار زورخانهی آستانه بود.
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 - 9فــاح اوجــی بــزرگ خانــدان اوجی،
سرپرست و رئیس کشتارگاه شیراز بود و همیشه
سوار اسب میشد .خانهاش در کوچه ی ایزدی،
جنب امامزاده کازرونی بود.
 - 10غالمحســین اشتیاقیان و محمدمهدی
آستانه ،بزرگ نوانخانهی شیراز بودند و خانه آنها
در کوچهی بازارچه حاجی رجب بود.
 - 11کل آباشــی و مؤمــن ذوقی ،دو نفر از
عطاران و داروفروشــان گیاهی بودند که طبابت
هم میکردند .دکان «کل آباشی» در بازارچهی
آســتانه و دکان مؤمن ذوقی جنب آب انبار بوریا
بافها قرار داشــت .این دو عطار هنگام شــیوع
بیماریهای همهگیر در خدمت بیچارگان بودند.
 - 12از بقــاالن مشــهور ایــن محله یکی
کربالیــی غالمحســین نجــاری در بازارچهی
آســتانه و دیگری حــاج آقــای نعمتاللهی در
بازارچهی درشــیخ ،ایشــان تولیت و سرپرستی
آرامگاه شیخ روزبهان را به عهده داشتند.
 - 13از پیرمردان مورد احترام محل «حسن
مصالح» بود که تمام کســبه و اهل محل او را
دوست میداشتند .کار این پیرمرد صلح و آشتی
برقرار کردن بین اهالی محله بود.
حسن مصالح در جوانی با دو برادر دیگر خود
به تجارت اسب میپرداختند .آنها اسب از شیراز
میخریدنــد و به بمبئی هندوســتان میبردند و
میفروختند و به جای آن ادویه میخریدند.
در زمــان پهلوی اول هنگامــی که فرزندان
این سه برادر برای دریافت شناسنامه به ادارهی
ســجل احوال (ثبت احوال) مراجعه کردند یکی
نــام خانوادگی مصالــح یکی فامیــل بمبئی و
دیگری ز ّیانی را انتخاب کردند.
حمامهای قدیمی محلهی بالکفد
 - 1حمام آســتانه در کوچه روبروی آستانه
(خیابان حسینی فعلی) که تخریب شده است.
 - 2حمــام گودی جنب آســتانه کــه زنانه
و مردانــه دارد .این حمام اکنون بــرای بازدید
گردشگران باز است.
 - 3حمام قورخانه در خیابان آستانه که هنوز
به خدمترسانی ادامه میدهد.
 - 4حمام حــاج زینالعابدین کوچهی غرب
آستانه که تخریب شده است.
 - 5حمــام حاج هاشــم در کوچهی روبروی
حسینیه قوام
- 6حمام گچینه پشت نارنجستان قوام
پینویس:
 - 1کتاب شیراز ،منوچهر دانشپژوه
 - 2آثار عجم ،فرصتالدوله ،شیراز ،منوچهر
دانشپژوه
 - 3کتاب هزار مزار ،عیسی بن جنید شیرازی
 - 4فرصتالدوله در آثار عجم مینویسد که
بنای اولیه را میرزا علیمحمد قوام نهاده و سپس
دیگران آن را تمام کردهاند.
 - 5-6-7آثار حجم ،فرصتالدوله

ثبتی و دادگستری
آگهی حصر وراثت
مهرشاد فرهمند علیآبادی به شماره شناســنامه  2460044127به استناد
شــهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره
 940636تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشــته است که شادروان
عبدعلی فرهمند علیآبادی به شــماره شناسنامه  3ســرانجام در تاریخ
 94/5/3در اقامتگاه دایمی خود درگذشته وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1مهرشــاد فرهمند علیآبادی فرزند عبدعلی متولد  1368به شــماره
شناسنامه  2460044127صادره از جهرم فرزند متوفی
 -2منوچهر فرهمنــد علیآبادی فرزند عبدعلی متولد  1339به شــماره
شناسنامه  15صادره از جهرم فرزند متوفی
 -3بهنــام فرهمند علیآبادی فرزنــد عبدعلی متولد  1347به شــماره
شناسنامه  6559557251صادره از جهرم فرزند متوفی
 -4مهــوش فرهمند علیآبــادی فرزند عبدعلی متولد  1341به شــماره
شناسنامه  8صادره از خفر فرزند متوفی
 -5فــروزان فرهمند علیآبادی فرزند عبدعلی متولد  1353به شــماره
شناسنامه  616صادره از جهرم فرزند متوفی
 -6ناهیــد فرهمند علیآبــادی فرزند عبدعلی متولد  1342به شــماره
شناسنامه  449صادره از خفر فرزند متوفی
 -7صدیقه فرهمنــد علیآبادی فرزند عبدعلی متولد  1361به شــماره
شناسنامه  2صادره از جهرم فرزند متوفی
 -8خدیجــه فرهمند علیآبادی فرزند عبدعلی متولد  1358به شــماره
شناسنامه  4صادره از جهرم فرزند متوفی
 -9پریچهــر پرهیزکار کــراده فرزند عبدالخالق متولد  1319به شــماره
شناسنامه  617صادره از خفر همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک مرتبه آگهی
مینماید تــا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.
 /23562م الف
قاضی شورای حل اختالف مرکزی خفر
ابوذر اسدی

آگهی فروش مال منقول
به موجب پرونــده اجرایی  940038الــف ج ح محکوم علیه محمد
بوســتانی فرزند شــکراله محکوم به الزام به فروش یک دانگ و
ربع ازششدانگ کامیون ولوو ام به شماره  792ع  11ایران  74بابت
اصل خواســته و مبلغ چهار میلیون و یکصد و سی هزار ریال از بابت
هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه
کارشناســی و مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال هزینه نشر آگهی در
حق محکوم له رحیم نعمتی فرزند عبدالحسین و مبلغ هفت میلیون و
ششصد و پنجاه هزار ر یال از بابت نیم عشر اجرایی گردیده است
لذا محکوم له رحیم نعمتی تقاضای مزایده کامیون مذکور را نموده
است علیهذا با توجه به ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری
کامیون ولوو  9fmســفید رنگ مدل  83به شماره موتور 107823
شماره شاسی  t 851594به شــماره انتظامی  792ع  11ایران  74به
مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال قیمتگذاری شده است لذا
در اجرای مقررات مــواد  119 ،118 ،117 ،114 ،122قانون اجرای احکام
حقوقی مال منقول مذکور در روز دوشنبه مورخ  94/10/21از ساعت
 9الی  10صبح در محل دادگســتری ارسنجان پس از چاپ این آگهی
در یک نوبت در روزنامه رســمی جمهوری اسالمی (عصر مردم) از
طریق مزایده به فروش میرســد کــه متقاضیان میتوانند ظرف
مهلت پنــج روز قبل از وقت مزایده کامیون فوق را در ارســنجان
پارکینــگ کالنتری مالحظه نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شــده
شــروع و مال مذکور متعلق به شخصی اســت که باالترین قیمت
را پیشنهاد داده اســت بهای پیشنهادی میبایست ظرف مدت ده
روز پرداخــت گردد که در این صورت طبق ماده  129قانون اجرای
احکام مدنی برنده مزایده میبایست ده درصد بهاء را فیالمجلس
بعنوان سپرده به صندوق دادگستری تودیع نماید در صورت عدم
پرداخت به موقع مابقی بها پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت
ضبط خواهد شــد .ضمن ًا محکوم له نیز میتواند مانند سایرین در
مزایده شرکت نماید.
 /2842م الف
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ارسنجان
حسینپور

آگهی حصر وراثت
محمدحسن غالمی به شــماره شناسنامه  2480107523متولد 1369/3/25
به شرح دادخواست که به کالسه  94/202از این دادگاه درخواست صدور
گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان غالمعلی غالمی به
شماره شناسنامه  12در تاریخ 94/6/28در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده
و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر محمدحسن غالمی
 -2محمدابراهیم غالمی به شماره شناسنامه  110داراب فرزند
 -3خلیل غالمی به شماره شناسنامه  163داراب فرزند
 -4جلیل غالمی به شماره شناسنامه  220داراب فرزند
 -5رسول غالمی به شماره شناسنامه  4داراب فرزند
 -6صغری غالمی به شماره شناسنامه  77داراب فرزند
 -7فاطمه غالمی به شماره شناسنامه  17داراب فرزند
 -8بتول صیادی به شماره شناسنامه  1495صادره از برفدان همسر و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کــس اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او
میباشــد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم
نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /516م الف
شورای حل اختالف شعبه بالش داراب

آگهی حصر وراثت
رؤیا مظاهــری دارای شناســنامه شــماره  6540043589متولد
 1379/4/25به شــرح دادخواســت که به کالسه  1/806ش از این
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشته که
شادروان محمدمهدی طهماسبی زاده به شــماره شناسنامه 980
در تاریــخ  94/8/17در اقامتگاه دائمی خود در داراب فوت نموده
و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1متقاضیه فوقالذکر با مشخصات فوقالذکر رؤیا مظاهری
 -2هلینا طهماســبی زاده به شماره شناسنامه  2480994341داراب
فرزند متوفی
 -3حســین طهماسبی زاده به شماره شناســنامه  123داراب پدر
متوفی
 -4معصومه مظاهری به شــماره شناســنامه  14صادره از خسویه
زرین دشت مادر متوفی
اینک شورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را
یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای
از متوفی نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این
شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /517م الف
شعبه  1شورای حل اختالف داراب

آگهی اجراییه
شماره اجراییه9410420708000186 :
شماره پرونده9409980708000465 :
مشخصات محکوم له :فاطمه زنهاری فرزند صمد شهرستان شیراز کلبه
کوچه شهید تحویلدار یک کوچه شهید الله پرور جنب پالک 175
مشــخصات محکوم علیه :فرهاد باغچه بند فرزند محمدرحیم مجهول
المکان
محکوم به :به موجب درخواســت اجــرای حکم مربوطه به شــماره
 9410090708000836و شــماره دادنامه مربوطــه 9409970708000629
محکوم علیه محکوم است به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 1114
عدد سکه کامل طال بهار آزادی بابت اصل خواسته و  247000ریال بابت
هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه:
 -1پس از ابالغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.
 -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
 -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید
ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم
کند اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید هر گاه ظرف ســه سال بعد از
انقضاء مهلت مذکور معلوم شــود که قادر بــه اجرای حکم و پرداخت
محکوم بــه بودهاید لیکن برای فرار از پرداخــت اموال خود را معرفی
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خــود بدهید به نحوی که اجرای
تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر باشد به مجازات حبس از  61روز
تا  6ماه محکوم خواهید شد.
 -4عــاوه بر موارد باال که قســمتی از ماده  34اجــرای احکام مدنی
میباشــد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرســی مدنی
مصوب  79/1/21و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مصوب  10آبان  1377توجه نمایید.
/23553م الف
رئیس شعبه  27دادگاه خانواده شیراز
پرویز رضایی
مدیر دفتر شعبه  27دادگاه خانواده شهرستان شیراز
نامجو
آگهی تغییرات شرکت راهبران پویا صنعت فارس سهامی خاص به شماره ثبت
 21047و شناسه ملی 10530330860
به اســتناد صورتجلســه هیات مدیره مورخ  94/8/30تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
موسی مرزبند به سمت رئیس هیات مدیره
علی کرونی به سمت نایب رئیس
فرناز نساجی جهرمی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره
صادق منقسم جهرمی به سمت عضو هیات مدیره
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور
و قراردادها به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و نامههای عادی
و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیران ،انتخاب و تعیین
ســمت هیات مدیره ،تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه
آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /23442م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده کالســه  6/117/94به موجب حکم شماره  50/91صادره از
شــورای حل اختالف فســا حوزه کوشــکقاضی محکوم علیه سید علی
حسینی فرزند عبدالحسین ملزم است به پرداخت مبلغ 38336878
در حق محکوم له سید مرتضی حسینی فرزند ابراهیم و پرداخت مبلغ
 800000ریال بابت نیم عشــر اجرایی در حق دولــت با توجه به اینکه به
محکوم علیه ابالغ شــده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام
ننموده است و بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفاء محکوم به
یک قطعه زمین به مساحت  970مترمربع از پالک ثبتی  11947فرعی از
اصلی  3155واقع در فسا بخش دهم فارس به صورت یک قطعه زمین
بدون پی کنی و دیوار به نشانی فســا فلکه بقیه اله پشت آپارتمانهای
شهرداری که از ســوی این اجرا توقیف شده اســت که طبق نظریه
کارشناس رســمی دادگستری به مبلغ  111915000ریال ارزیابی گردیده
مقرر است از ساعت  9الی  12ظهر مورخ  94/10/20در محل اجرای احکام
حقوقی فسا از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت 11191000
ریال پایه شــروع 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 بانکــی تضمینی از برنده مزایده اخذ و الباقی
ظرف مدت یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور
حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که
در مهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی
پس از کســر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید
میگردد و در صورت وصول اعتراض از ناحیه طرفین ظرف یک هفته
از تاریخ مزایده نســبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض
از ســوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شــد ضمن ًا
متقاضیان به شــرکت در مزایده میتواننــد در مدت پنج روز قبل از
مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری
به این شرح می باشد:
یک قطعه زمین به مســاحت  970مترمربع به پالک ثبتی 3155/11947
واقع در فســا فلکه بقیه اله پشت آپارتمانهای شهرداری بدون پی کنی
و دیوارکشی
قیمت پایه طبق نظریه کارشناســی به مبلــغ  111915000ریال ارزیابی
گردیده است.
 /807م الف
قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری فسا
سجاد انصاری
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه ســامان صداقت قوام آباد علیا فرزنــد یزدان به اتهام
تحصیل وجه از طریق نامشــروع و خیانت در امانت موضوع شــکایت
ســمیه جوکار فرزند حسین در پرونده کالســه  940981این شعبه از
طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه
نامعلوم بودن محل اقامت ایشــان میســور نگردیده بدینوسیله در
اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ
تا به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی ظرف یک ماه از تاریخ
انتشــار آگهی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این
آگهی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/23557م الف
مدیر دفتر شعبه  9دادسرای عمومی و انقالب شیراز
درستکار

