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آگهی
شنبه  10بهمن 1394

 19ربیعالثانی 1437

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001 32309290
32303830-32300337
آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ)ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﺷﻬﺮداري ﺑﺮازﺟﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﺮوژه زﻳﺮ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮاﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻓﻴﺶ
ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  200/000رﻳﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  1480443760ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮداري ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰي

ﺑﺮازﺟﺎن ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ درج آﮔﻬﻲ ﻟﻐﺎﻳﺖ  94/11/14ﺑﻪ واﺣﺪ ﻗﺮارداد و ﭘﻴﻤﺎن واﻗﻊ
نوبت دوم

آگهی مناقصه(نوبت دوم)

در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺷﻬﺮداري در ﻃﺒﻘﻪ دوم اﺗﺎق ﺷﻤﺎره  32ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ

شــهرداری برازجان در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه به شــرکت های دارای صالحیت واگذار
برنامه ریزی
مدیریت
ﻴﺮﺧﺎﻧﻪ سازمان
صالحیت از
تصویر
ﺷﻨﺒﻪداشتن
دست
توانند با
ﺗﺤﻮﻳﻞوﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﻬﺮداري
گواهیﺑﻪ دﺑ
94/11
ﻣﻮرخ /24
14درروز
متقاضیان ﺗﺎمیﺳﺎﻋﺖ
نماید،را ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد
و فیش بانکی به مبلغ  200/000ریال به حســاب  1480443760به نام شهرداری نزد بانک ملت شعبه مرکزی
اﻃﻼﻋﺎت و
واحد ﺷﻮد،
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻲ
لغایت94
/11/25
ﻣﻮرخ
ﺳﺎﻋﺖ 14
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات واﺻﻠﻪ
در ساختمان
ﺳﺎﻳﺮپیمان واقع
قرارداد و
 94/11/14به
آگهی
ﻳﻜﺸﻨﺒﻪدرج
روزاز تاریخ
مناقصه
دریافتدراســناد
برازجان جهت
حداکثر تا
خود را
پیشنهاد
نمایند.
مراجعه
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 32
اﺳﻨﺎدشــماره
دوم اتاق
در طبقه
اداری
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺮ
دوم
بایست اول و
گرانﻛﻪمیﺑﺮﻧﺪﮔﺎن
مناقصهاﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ
اﺳﺖ،
ﻣﻨﺪرج
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در
شــهرداری ﺑﻪ
ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ساعت  14روز شنبه مورخ  94/11/24به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .پیشنهادات واصله در ساعت  14روز یکشنبه
مناقصهدر رد
ﺷﻬﺮداري
ﺿﻤﻨﺎً
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
جزییاتﺿﺒﻂ
ﺑﻪوﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺳﭙﺮده آﻧﺎن
ﻗﺮاردادمیﻧﺸﻮﻧﺪ
 94/11/25اﻧﻌﻘﺎد
مورخ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﮔﺎه
ﻗﺒﻮل قابل
مندرجﻳﺎاست،
اسناد
معامله در
مربوط به
اطالعات
شود ،سایر
بازگشــایی
نشوند .سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد
قرارداد
انعقاد
ﻋﻬﺪه به
ﺑﻪ حاضر
آﮔﻬﻲگاه
مناقصه هر
اولوو دوم
برندگان
ذکر است
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺑﺮﻧﺪه
ﻫﺰﻳﻨﻪ درج
ﺑﻮده
که ﻣﺨﺘﺎر
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
شد .ضمن ًا شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ردﻳﻒ

ﻧﺎم ﭘﺮوژه

آدرس ﭘﺮوژه

ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد
اوﻟﻴﻪ)رﻳﺎل(

1

ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ
ﺑﻠﻮار ﺑﺴﻴﺞ

ﺷﻬﺮ ﺑﺮازﺟﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮ

از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺟﺎري ﺷﻬﺮداري
)ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟﻪ (94

ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ)
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ(

رﺳﺘﻪ و
رﺗﺒﻪ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز

ﻣﺪت اﺟﺮاي
ﭘﺮوژه

7/493/316/641

374/670/000
رﻳﺎل

راه و ﺑﺎﻧﺪ 5

2ﻣﺎه

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر برازجان

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮداري و ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺮازﺟﺎن

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی
نوع فراخوان :ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحلهای
94در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحلهای نسبت به انتخاب پیمانکاران
فارس
شــرکت آبفا
استان/11
اول/7 :
ﻧﻮﺑﺖ
واجد شــرایط حداقل با رتبه  5در رشته برق و تأیید صالحیت از شرکت توزیع برق جهت عملیات برقرسانی به تصفیهخانه
فاضالب شهر لپویی اقدام نماید.
لپویی94
/11/8
دوم:
ﻧﻮﺑﺖ
شهر
پروژه:
-1محل
-2مدت اجراء پروژه 60 :روز
-3محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :خیابان قدوسی غربی نبش خیابان سبحان شرکت آبفا استان فارس طبقه  2امور قراردادها
ﺑﺮازﺟﺎن ﻛﺎر ﺷﻮد.
آرم ﺷﻬﺮداري
ﻟﻄﻔﺎً
 1873789315ریال
-4برآوردﺑﺎاولیه:
-5تاریخ نهایی اخذ اسناد94/11/17 :
-6تاریخ نهایی قبول پیشنهادات94/12/2 :
-7تاریخ کمیسیون بازگشایی94/12/4 :
-8به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-9مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  100000000ریال
-10قیمت اسناد 500000 :ریال
-11اعتبارات طرح از محل اعتبارات طرحهای عمرانی میباشد.
-12نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آبفا استان فارس (سه ماه اعتبار)
-13رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژههای آب و فاضالب شهری الزامی است.
-14سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
-15جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر الزامی میباشد.
وب سایت جهت بازبینی آگهی مناقصه  www.abfa-fars.irمیباشد.
پیمانکاران واجد شرایطی که مایل به شرکت در مناقصه میباشند میتوانند با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند با
توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات کلیه شرکتکنندگان در مناقصه میبایست در پایگاه ملی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.irثبت
نام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل نمایند.
نوبت اول94/11/4 :
نوبت دوم94/11/10 :
 /27656م الف
شرکت آبفا استان فارس

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه بهادر حمیدی منش فرزند عبدالرحمن به اتهام خیانت در
امانت از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به
واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله
در اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه 34
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع
از اتهام انتســابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این
آگهی به موجب مواد قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/27619م الف
دادیار شعبه  34دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
همتی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه محمدحســین نیک زاد فرزند محســن به اتهام جعل و
اســتفاده از ســند مجعول و تحصیل وجه از طریق نامشروع موضوع
شکایت مصطفی سالمی فرزند حیدرعلی در پرونده کالسه 940745
این شعبه از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه
به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشــان میســور نگردیده
بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به
نامبرده ابالغ تا به منظور پاسخگویی 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.
/27618م الف
مدیر دفتر شعبه  9دادسرای عمومی و انقالب شیراز
درستکار

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به فاطمه راستگونژاد فرزند غالمحســین که به موجب
دادنامه شماره  1096مورخ  94/11/5در پرونده کالسه  94/900به خواسته
الزام به انتقال سند خانه در حق خواهان خورشید آفرین بهرمند محکوم
گردیده است ابالغ میشود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد
ظرف بیســت روز از تاریخ انتشــار این آگهی درخواست خود را به این
مرجع واقع در شورای حل اختالف ایثارگران داراب تسلیم نماید در غیر
اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد
شد.
/609م الف
شورای حل اختالف شعبه ایثارگران داراب

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به مهدی راســتگونژاد فرزند غالمحسین که به موجب
دادنامه شــماره  1096مورخ  94/11/5در پرونده کالســه  94/900به
خواســته الزام به انتقال ســند خانه در حق خواهان خورشید آفرین
بهرمند محکوم گردیده است ابالغ میشــود چنانچه نسبت به حکم
صادره اعتراض دارد ظرف بیســت روز از تاریخ انتشــار این آگهی
درخواست خود را به این مرجع واقع در شورای حل اختالف ایثارگران
داراب تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق
مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/609م الف
شورای حل اختالف شعبه ایثارگران داراب
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سال بیست و یکم شماره 5681

برگ ســبز خودرو سمند به رنگ بژ مدل  83به شماره
پالک 412ب 18ایران  63به شــماره شاسی  83204005و
شماره موتور  12483011458به نام محمدهادی جعفری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن  4فرهنگیان نی ریز
نوبت اول94/11/10 :
بدینوســیله به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی مســکن  4فرهنگیان نی ریز
می رساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی فرهنگیان نی ریز رأس
ساعت  4بعدازظهر روز شنبه مورخ  94/11/24در محل دفتر شرکت تعاونی مسکن
پنجگانه فرهنگیان نی ریز واقع در خیابان امام حسین(ع) تشکیل می گردد از عموم
اعضا محترم شرکت دعوت به عمل می آید در وقت مقرر در محل مذکور حضور بهم
رسانند و یا طبق ماده  38اساسنامه در صورتیکه حضور عضوی در مجمع به عللی
میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگری یا نماینده
تام االختیار خود واگذار نماید که در این صورت هیچ عضوی نمی تواند عالوه بر رأی
خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد.
تذکر :براساس ماده  40بند  2اساسنامه جلسات مجمع عمومی فوق العاده در نوبت
اول با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.
دستور جلسه-1 :گزارش هیأت مدیره و بازرسان -2تصمیم گیری درخصوص تمدید
مدت فعالیت شــرکت -3تصمیم گیری درخصوص خط مشی آینده شرکت -4به
روزرسانی آورده اعضای شرکت
هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن  4فرهنگیان نی ریز

تجدید آگهی مزایده

شهرداری خرامه در نظر دارد به موجب مجوز شماره  1375مورخ  1394/6/9شورای اسالمی شهر  17قطعه زمین
که یک قطعه با کاربری تجاری و انبار تجاری و شــانزده قطعه زمین مسکونی را به شرح ذیل طبق آئین نامه مالی
شهرداری ها از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
-1پیشنهاددهندگان بایستی  5درصد از قیمت اراضی فوق را به حساب سپرده شهرداری به شماره 0105677403009
سیبا نزد بانک ملی شعبه خرامه واریز نمایند.
-2قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد.
-3پیشــنهادات را با پر کردن فرم مخصوص همراه با کپی مدارک شناسایی در پاکت سربسته یا الک و مهر شده
تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1394/11/20تحویل امور مالی شهرداری و رسید دریافت نمایند.
-4به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مشروط و خارج از موعد مقرر هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
-5پیشنهادات رسیده در ساعت  14روز چهارشنبه مورخ  94/11/21در کمیسیون عالی معامالت شهرداری مفتوح و
قرائت خواهد شد.
-6کلیه مخارج نشر آگهی و حق الثبت و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.
-7افرادی که مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی می باشند حق شرکت در مزایده ندارند.
-8شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار و مجاز است.
-9هزینه نقل و انتقال در دفترخانه اسناد رسمی به عهده خریدار می باشد.
-10چنانچه برنده مزایــده از انجام معامله خودداری نماید و پس از ابالغ قانونی حداکثر تا پنج روز حاضر به انعقاد
قرارداد و واریز وجه زمین به حســاب شهرداری نگردد سپرده آن شخص به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر
بعدی منعقد خواهد شد.
-11پروانه تجاری طبقه همکف در حد تراکم مجاز به عهده شهرداری می باشد (هزینه بیمه ،مهندس ناظر و نقشه
به عهده خریدار می باشد).
-12سپرده افراد شرکت کننده که برنده مزایده نشده اند بعد از انعقاد قرارداد با برنده مزایده قابل استرداد می باشد.
-13سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-14متقاضیان جهت اطالعات بیشتر به واحد فنی شهرداری خرامه مراجعه نمایند.
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ﺷﻬﺮك داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ250-ﻣﺘﺮ دوﺑﺮ ﻛﻮﭼﻪ و ﺧﻴﺎﺑﺎن  20ﻣﺘﺮي

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ250-ﻣﺘﺮدرب از ﺣﻴﺎط ﺑﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ250-ﻣﺘﺮ درب از ﺣﻴﺎط ﺑﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ250-ﻣﺘﺮ درب از ﺣﻴﺎط ﺑﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ250-ﻣﺘﺮ درب از ﺣﻴﺎط ﺑﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن

روﺑﺮوي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن-ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 295-ﻣﺘﺮ درب از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

روﺑﺮوي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن-ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 293-ﻣﺘﺮ درب از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

روﺑﺮوي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن-ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 444-ﻣﺘﺮ دو ﺑﺮ ﻛﻮﭼﻪ و ﻗﻨﺎس
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 240-ﻣﺘﺮ دو ﻧﺒﺶ

عبداله زارع درنیانی
شهردار خرامه
آگهی
در پرونده کالسه  940158این شعبه محمدحسن زارع درنیانی فرزند
احمد با کد ملی  5489694513به اتهام مزاحمت تلفنی تحت تعقیب
قرار گرفته اســت با عنایت به مجهولالمکان بودن متهم و در اجرای
مقررات ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگــردد تا ظرف مهلت یک ماه
از انتشــار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر
گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی
غیابی به عمل خواهد آمد.
/2891م الف
مدیر دفتر شعبه دادستانی شهرستان ارسنجان
محمود اسدی
آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  940860شعبه  5بازپرســی دادسرای ناحیه یک
شیراز متهم جهانپور فروغی فرزند غالمرضا به اتهامات فروش مال
غیر و افتراء تحت تعقیب قــرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل
اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او ،طبق
ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه
عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشود پس از
انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /27622م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به رسول راســتگونژاد فرزند غالمحسین که به موجب
دادنامه شــماره  1096مورخ  94/11/5در پرونده کالســه  94/900به
خواســته الزام به انتقال ســند خانه در حق خواهان خورشید آفرین
بهرمند محکوم گردیده اســت ابالغ میشود چنانچه نسبت به حکم
صادره اعتراض دارد ظرف بیســت روز از تاریخ انتشــار این آگهی
درخواســت خود را به این مرجع واقع در شورای حل اختالف داراب
تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضــای مهلت مقرر طبق
مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/609م الف
شورای حل اختالف شعبه ایثارگران داراب

در مصرف گاز صرفهجویی کنید

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان محمــود مهدوی دادخواســتی به طرفیت خوانــده فرنگیس
استخری به خواســته مطالبه وجه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه
خســارت تأخیر تأدیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مرودشت
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی)
دادگستری شهرستان مرودشــت واقع در شهرستان مرودشت ارجاع
و به کالسه  94099807033400267ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
مورخ  94/12/15ساعت  10تعیین شده است .به علت مجهولالمکان بودن
خوانده /متهم و درخواســت خواهان /شاکی و به تجویز ماده  73قانون
آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا
خوانده /متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /27623م الف
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان
مرودشت
سید مهدی میرسلیمانی
آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه  940809شعبه  32دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز
محبوبه جوانمردی به موجب شکایت عشرت صدق آمیز به اتهام توهین
و تهدید تحت تعقیب قرار دارد با توجــه به معلوم نبودن اقامت وی و
عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به وی و شــکایت شاکیه و
اظهارات شهود ،طبق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک
نوبت در روزنامه عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار
میگردد پس از انقضای مهلت مذکور تصمیمات الزم گرفته خواهد شد.
 /27620م الف
دادیار شعبه سی و دوم دادسرای ناحیه یک شیراز
ساداتی
آگهی اخطاریه دفترخانه رسمی ثبت ازدواج و طالق جهت اجرای حکم دادگاه
در اجرای دادنامه  1005کالسه  94/271صادره از شعبه  8دادگاه خانواده
شیراز به خسرو خلیلی نژاد فرزند حاجعلی ابالغ میشود که ظرف مدت
 7روز از انتشار این آگهی جهت ثبت و اجرای صیغه طالق و مطلقه نمودن
شهین ویســی فرزند سلیمان به نشانی شــیراز خیابان مالصدرا خیابان
شهید جمالی ســاختمان پارس طبقه دوم واحد  15دفتر طالق  47شیراز
مراجعه فرمایید .در صورت عدم مراجعه نســبت به ثبت طالق غیابی
اقدام خواهد شد.
/26031م الف
سردفتر  47طالق شیراز
دکتر حمزه اسفندیاری بیات

