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با آبشارهای سیستان و بلوچستان آشنا شوید

آبشار «اوگینک»
آبشــار «اوگینک» در استان سیستان و بلوچستان واقع است .آبشــار «اوگینک» با نام محلی «گرپشت» دارای
 80متر ارتفاع اســت که در فاصله  3کیلومتری غرب روســتای اوگینک از توابع بخش الشار شهرستان نیکشهر قرار
دارد و بزرگترین آبشــار سیستان و بلوچســتان است .ساخت جاده ترانزیتی چابهار ٓ ایرانشهر -زاهدان -میلک و عبور
آن از حوزه شهرســتان نیکشهر فرصت بسیار خوبی برای گردشــگران فراهم کرده تا از مناظر طبیعی و روستاهای
سرسبز بخش الشار دیدن کنند .آبشارها و چشمه های آبگرم شیرآباد(پوتاپ) با مناظر زیبا و دیدنی رودخانه آن واقع
در فاصله  ۱۵کیلومتری محور ترانزیتی نیکشهر به ایرانشهر در محل دو راهی شرق روستای هریدوک،روستای کوپچ
با طبیعت پر جلوه وســوزن دوزی منحصربه فردش و آبادی کشیگان با طبیعت و رودخانه زیبا که در جنوب روستای
کوبچ قرار دارد ،از جلوه های زیبای این استان به شمار می روند.
آبشار الدیز
آبشار الدیز یکی از جاذبه های روستای الدیز ،در فاصله کمی از غار الدیز واقع شده است .روستای الدیز از توابع
بخش میرجاوه شهرســتان زاهدان می باشــد و در  25کیلومتری جنوب غربی شهر میرجاوه واقع شده است و همه
ســاله به ویژه در فصل تابستان گردشگران زیادی را به طرف خود جذب می کند.آب و هوای روستا در فصل پاییز و
زمســتان و اوایل بهار مطبوع و دلپذیر و در تابســتان گرم است .رودخانه الدیز نیز از شمال روستا عبور می کند .این
روســتا قدمت چندانی ندارد و از مناطق ییالقی عشــایر بلوچ بوده است که سال ها پیش به سکونتگاه دائمی تبدیل
شــده است .آبشار الدیز در دامنه های شــرقی کوه زیبای تفتان واقع گشته که طبیعتی ییالقی و زیبا دارد .در ادامه
مسیر الدیز ،چهره متفاوت تفتان در سیمای روستای انجیره ،تمین و سنگان دیده خواهد شد.
آبشار آبندساربوک
این آبشــار در روســتای ســاربوگ در  ۴۵کیلومتری مسیر نیکشــهر به قصر قند واقع اســت .در  ۵کیلومتری
شمال غرب ساربوک کوه آبند واقع شده است که دارای مناظر و آبشارهای زیبا و دل انگیز می باشد و به دلیل کمی
بارش در منطقه ،فصلی بوده و بیشتر در فصول بارش جریان دارد .فاصله این آبشار تا جاده اصلی در حدود ۱۰کیلومتر
است .شهرستان نیکشهر واقع در جنوب استان ،دارای طبیعتی زیباست که رودخانه های کشیک ،شگیم ،کاجو ،فنوج
و تنگ ســرحد و همچنین ارتفاعات آهوران و فنوج ســفیدکوه از آن جمله اند .از جاذبه های گردشگری ساربوک نیز
که از اهمیت خاصی برخوردارند می توان به آبشــار طبیعی آبند ،گزدان ،ســهاکی ،گرکور ،نابئین ،تنک ،ندانی شیپ،
جنگل های طبیعی چات سر ،لد ،مچ جنگل و کمر پشت اشاره کرد.
آبشار «گلیک»
آبشار گلیک در استان سیستان و بلوچستان واقع است .یكی ازمكانهای تفریحی وگردشگری شهرستان نیكشهر
آبشار گلیك در بخش الشار حوزه دهستان الشار جنوبی در روستای جاكس است .آبشار گلیک كه یكی از زیباترین
آبشــارهای منطقه است  6متر ارتفاع دارد و بصورت پلكانی با حوضچه های زیبا وصخره ای نظر هر بیننده ای را به
خود جلب می كند .وجود پوشــش گیاهی نادر و گیاهان دارویی در مســیر آبشار از دیگر جاذبه های دیدنی این آبشار
است .این آبشار در فاصله  69كیلومتری نیكشهر و یك ونیم كیلومتری جاده ترانزیتی چابهار به ایرانشهر قرار دارد.
آبشار شالمال
این آبشــار در منطقه ای با همین نام در  ۱۳كیلومتری نیكشــهر و در شــرق روســتای جالئی كلگ از توابع
بخش مركزی و در حاشــیه جاده ترانزیتی نیكشــهر ٓ چابهار ،منطقه ای زیبا و دیدنی اما ناشناخته است .وجود آبشار
بسیار زیبا از مزیتهای منطقه شالمال است كه آب آن سراسر منطقه را فراگرفته و طبیعتی بسیار سرسبز و دلنشین را
در دو ســوی رودخانه و پایین دست آن به وجود آورده است .آب این آبشار عالوه بر رویش گیاهان مختلف در مسیر
رودخانه و ایجاد سرســبزی ،برای آبیاری مزارع كشــاورزی پایین دست نیز مورد اســتفاده قرار می گیرد .شهرستان
نیكشــهر واقع در قلب بلوچســتان برخالف تصور هموطنان منطقه ای خشــك و كویری نیست بلكه از جاذبه های
طبیعی متنوعی برخوردار اســت كه در فصول مختلف ســال همراه با طبیعت زیبا پذیرای مسافران داخل و خارج از
سیستان و بلوچستان می باشد .این شهر در فاصله  ۵۱۰كیلومتری جنوب زاهدان مركز استان سیستان و بلوچستان ،از
شــمال و شمال شرق به ایرانشهر ،از جنوب و جنوب شرق به چابهار و از غرب به شهرستان فنوج و استان هرمزگان
محدود شده است .آب و هوای شهرستان نیكشهر در تابستان گرم و خشك و در زمستان معتدل است ،بادهای باران
آور موسمی در فصل تابستان و باران آور غربی در فصل زمستان در این منطقه موجب ریزش پراكنده باران می شود.
شهرســتان نیكشهر عالوه بر آثار تاریخی حائز اهمیت با داشتن جاذبه های طبیعی فراوان نظیر نخلستانهای قدیمی،
باغهای میوه های گرمسیری ،چشــمه های آبگرم و آبشارهای طبیعی به عنوان یكی از قطب های ویژه گردشگری
در اســتان پرجاذبه سیستان و بلوچستان به حســاب می آید .چشمه های آب گرم و آبشارهای طبیعی این شهرستان
به سبب داشــتن امالح معدنی ،خواص طبی و شفابخش برخی بیماری ها همواره پذیرای گردشگران بسیاری است.
عالوه بر آبشــار شالمال مناطق دیدنی و تفریحی و آبشارهای گرگان ،بلپیر ،تنگه سرحه ،شگیم از جمله مناطق مهم
گردشــگری شهرستان نیكشهر به شمار می روند .وجود حیوانات نادر چون خرس سیاه بلوچی و دیگر گونه های نادر
جانوری نیز نشــاندهنده ظرفیت و توانمندی این منطقه برای زیســت حیات وحش است كه این خود جاذبه دیگری
برای گردشگران و طبیعت گردان محسوب می شود.
آبشار گواتامیچ (پیپ)
آبشار «پیپ» با نام محلی «گواتامیچ» در شرق روستای پیپ از توابع بخش الشار شهرستان نیک شهر واقع شده
اســت .این آبشــار در فاصله  2کیلومتری محور ترانزیتی چابهار -میلک قرار دارد .این آبشار در ارتفاع  1300متری
از ســطح دریا واقع شــده و از کوه های مرتفع پیپ سرچشمه می گیرد .این آبشــار مانند سایر آبشارهای شهرستان
نیک شــهر به صورت پلکانی اســت و جریان آب آن حوضچه های طبیعی را به وجود آورده است که آب آشامیدنی
اهالی روســتای پیپ را تأمین می کند .مناظر سرســبز و انواع گیاهان دارویی در این منطقه ،جلوه ای خاص به آبشار
بخشــیده است .روستای تنگ ســرحه و روستای پیپ با طبیعت بکر و چشم اندازهای طبیعی و انواع پوشش گیاهی،
وجود گیاهان دارویی ،انواع پرندگان وحشی ،نخلستانها ،چشمه های آب در دامنه کوه ،رودخانه تنگ سرحه با داشتن
صخره ها و اســتخرهای طبیعی و سرسبزی طبیعت آن ،گوشه ای از جذابیت های بخش الشار نیکشهر است .آبشار
گواتامیچ در شرق روستای پیپ به فاصله دو کیلومتری جاده ترانزیت نیکشهر به ایرانشهر و روستای گردشگری بغدان
با طبیعت زیبا و دل انگیز و وجود رودخانه پرآب و مناظر دیدنی ،باغات میوه های گرمسیری و سردسیری در حاشیه
رودخانه با چشم اندازهای طبیعی از مناطق بسیار دیدنی برای دوستداران ورزش کوهنوردی و طبیعت گردان است.
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«دره نی گا» منطقه ای بکر در پایتخت طبیعت ایران
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دره نی گا یا نگار ،نــام منطقه ای بکر در پایتخت
طبیعت ایران ،دورود واقع در استان لرستان است .این
دره همانند ســایر مناطق طبیعــی دارای زیبایی های
شــگفت انگیزی می باشــد .نی گا در لغت به معنای
محل نی می باشد.
در امتــداد دریاچــه گهــر ،رودخانــه ای بــه نام
سفید آب وجود دارد که پس از طی کردن چند کیلومتر
به دره ای نیمــه صخره ای با عرضی در حدود پانصد
متر می رسد .این دره که رودخانه سفیدآب در کف آن
در جریان اســت به دره نی گا معروف است که فقط با
پای پیاده قابل عبور است.
در طول این مســیر درخت های میــوه خودروی
بســیاری از قبیل گردو ،بادام ،توت ،انجیر ،ســیب و...
روییده اند که جلوه خاصی به این مســیر بخشیده اند.
دره نی گا انشــعابی از آب دریاچه گهر است که برای
عبور از آن باید بارها و بارها از آب رودخانه عبور کرد.
البته شــایان ذکر است که آب این دره از چند رودخانه
فرعی مانند دره خرس و ُرل نیز تشــکیل شده است.
این دره تحت حفاظت سازمان محیط زیست است.
بــر خالف آنچه که در بهار و تابســتان (فصل رونق
گردشــگری) به چشــم گردشــگران می خــورد ،اینجا
زمستان های بســیار سرد و پر برفی دارد ،به گونه ای که
اهالی آن را «جهنم سفید» می نامند.
روستای گردشــگری خفر ،یکی از روستاهای ییالقی
در جنوبی ترین بخشــهای اســتان اصفهان و در پهنای
جغرافیایی شهرســتان سمیرم است که در مرز میان این
اســتان و اســتان کهگیلویه و بویراحمد ،در دامنه های
شمالی رشته کوه دنا واقع شده است .روستای خفر به دلیل
موقعیــت اقلیمــی و جغرافیایی منحصر به فــرد ،دارای
جاذبه های بســیار قوی و کم نظیر اکوتوریستی در نیمه
جنوبی ایران است .به دلیل واقع شدن این روستا در دامنه
طبیعت زیبای رشــته کوه دنا و آب و هوای کوهســتانی
منطقــه ،انواع گونه های گیاهی و جانــوری در آن دیده
می شــود .وجود  14قله باالی  4000متر (قاشمســتان
بلندترین قله رشته کوه دنا با ارتفاع  4435متر در نزدیکی
این روستا قرار دارد ،).همچنین انواع یخچال های طبیعی،
آبشارهای متعدد و رودخانه های جاری شده از یخچال ها
چشم اندازهایی زیبا به وجود آورده است.
اکثر مردم روستا در فصول بهار و تابستان به زنبورداری
و باغداری می پردازند ،باغ های ســیب در این روســتا از
جاذبه های منطقه محسوب می شوند .محصوالت محلی
و صنایع دستی نیز جذابیت های خاص خود را دارند.
منطقه خفر با توجه به موقعیت مکانی خود در کوهپایه
«قلــل دنا» مکانی جذاب برای تیــم های کوهنوردی و
طبیعتگردی می باشد.
جاذبه ها و مکان های دیدنی روستای خفر:
از مکان های دیدنی منطقه می توان به آبشــار خفر،
تنگه دناآسا ،غار یخی ،غار کیخسرو ،چشمه سید محمد،
رودخانه های پرآب که از دو سمت روستا عبور کرده و به
رودخانه ماربُر می ریزند ،اشاره کرد.
بافت مســکونی روســتا متمرکز و در قســمت نسبت ًا
هموارتری به پیرامون روستا بنا شده است .بیشتر بناهای
مســکونی ،ایوان دار و همچنان دارای معماری ســنتی
می باشــند که با مصالحی همچون خشت ،سنگ و چوب
بنا شده اند .بخشهایی از معابر روستا سنگفرش شده اند و

سفر به روستای گردشگری خفر

اثری از زباله چه در بخشــهای مسکونی و چه در طبیعت
خفر به چشــم نمی خورد که مشــخص است مردم خفر
با وجود خیل زیاد گردشــگر ،مشــکل زبالــه را مدیریت
نموده اند .ضمن ًا روســتا دارای دو امامزاده می باشــد که
بسیار مورد اعتقاد و احترام مردم روستا هستند.
مردم روستای خفر ،فارس هســتند که به گفته افراد
محلی ،در گذشــته از اســتان فارس به خفــر مهاجرت
نموده انــد .تنها پــس از چند روز حضور و معاشــرت با
مردم خفر در می یابید که خفری ها مردمانی مهمان نواز،
صلح جو و صادق هســتند و گویی سرشت این سرزمین،
زیبایی های خود را به خلقیات مردم خفر هدیه داده است.
بافت مســکونی روســتا متمرکز و در قســمت نسبت ًا
هموارتری به پیرامون روستا بنا شده است .بیشتر بناهای
مســکونی ،ایوان دار و همچنان دارای معماری ســنتی
می باشــند که با مصالحی همچون خشت ،سنگ و چوب
بنا شده اند .بخش هایی از معابر روستا سنگفرش شده اند
و اثری از زباله چه در بخشهای مسکونی و چه در طبیعت
خفر به چشــم نمی خورد که مشــخص است مردم خفر

با وجود خیل زیاد گردشــگر ،مشــکل زبالــه را مدیریت
نموده اند .ضمن ًا روســتا دارای دو امامزاده می باشــد که
بسیار مورد اعتقاد و احترام مردم روستا هستند.
بر خــاف آنچه که در بهار و تابســتان (فصل رونق
گردشگری در خفر) به چشــم گردشگران می خورد ،خفر
زمستان های بســیار سرد و پر برفی دارد ،به گونه ای که
اهالی ،روستای خفر را «جهنم سفید» می نامند.
شــغل برخی از مردم خفر دامداری می باشــد اما مردم
روستا بیشــتر درآمد خود را از باغداری حاصل می نمایند.
به دلیل شــرایط توپوگرافیکی حاکم بر روستا ،زمین های
مناسبی برای کشاورزی در خفر وجود ندارد اما خفر دارای
سطح وسیعی از باغات میوه شامل آلوزرد ،آلوسیاه ،زردآلو،
ســیب و گردو است که خارج از بافت مسکونی روستا و در
امتــداد نهرهای جاری از قله های دنا قرار گرفته اند .تعداد
معدودی از مردم خفر در کنــار باغداری به کندوداری نیز
می پردازند و مرغوب ترین عسل را تولید می نمایند .معمو ًال
کندوهــا در ارتفاعات  3000متری که در فصل تابســتان
پوشیده از گل و سبزه می باشند ،نگهداری می شوند.

روســتای خفر مبدا صعود به  14قله از قله های رشته
کوه دنا می باشد و بنابراین ســاالنه ،پذیرای کوهنوردان
داخلــی و خارجی بسیاریســت که در چهار فصل ســال
به قلل رشــته کوه دنا و از جمله بلندترین قله رشته کوه
زاگرس یعنی قاش مســتان( 4435متر) صعود می نمایند.
بــرای حرفه ای ها عــاوه بر قلل دنا ،غار یــخ در ارتفاع
 3850متری از ســطح دریا ،غار کیخسرو ،یخچال زندان،
آبشار پی دنی ،دیواره نوردی ،پرنده نگری و رصد حیوانات
وحشی از جمله جاذبه های گردشگری خواهند بود.
گردشــگری باعث تنوع مشاغل در خفر شده ،عده ای
به عنوان راهنمای کوهنوردی مشــغول به کار هستند و
گروه هــای مختلف کوهنوردی را بــه قله های مرتفع دنا
هدایــت می نمایند ،برخی از اهالــی خفر خانه های خود
را در اختیــار مســافران قرار داده و برخــی نیز از طریق
راه انــدازی قهوه خانه و رســتوران درآمد خود را افزایش
داده اند.
فصل مناسب جهت بازدید از روستای خفر:
وضعیت این روســتا در زمستان با ســایر فصول متفاوت
است و حجم زیاد برف و سرمای هوا ،دسترسی به روستا
را بســیار ســخت می کند و بازدیدکنندگان نمی توانند با
ماشین به روستا وارد شوند.
راه دسترســی به روستای خفر :برای دسترسی به این
روستای دیدنی از مسیر اصفهان به سمت شهررضا ،سپس
ســمیرم و پس از عبور از حنا به روســتای خفر خواهید
رســید .طول مســیر حدود  700کیلومتر می باشد .محل
اقامت و امکانات رفاهی :هتل یا مهمانســرا جهت اقامت
بازدیدکنندگان در روستا موجود نبوده و افراد می توانند از
منازل محلی که جهت اقامت آماده هستند ،استفاده کنند.
آبشــار خفر در  5کیلومتری روســتای خفر و بر روی
دامنه های پر شــیب دنا در محــدوده ای تحت عنوان دره
قاش مستان واقع گردیده است .این منظره زیبا و دلنشین
در  80کیلومتری جنوب غرب ســمیرم و در روستای خفر
اســت .ارتفاع این آبشــار در حدود 30متر ،واقع در دامنه
شــرقی دنا است .نســیم مرطوب همراه با وزش باد ،که با
قطرات آب ترکیب شــده ،مانع از نزدیک شــدن به آبشار
می شود و نمای آبشار را حتی از دور ،دوچندان زیبا می کند.

ثبتی و دادگستری
آگهی حصر وراثت
قمر طاهری فرزند محمد دارای شناســنامه شــماره  2فســا به شــرح
دادخواست به کالســه  95/72ح ش ششم از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرحوم جمشــید
فاموری به شناسنامه شماره  35فسا در تاریخ  94/9/20در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته وراث حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1قمر طاهری فرزند محمد به شناســنامه شــماره  2فســا شماره ملی
 2571618555فسا تاریخ تولد ( 1340/1/15همسر دائمی متوفی)
 -2علی فاموری فرزند جمشید به شــماره ملی  2560333082فسا تاریخ
تولد ( 1375/1/5پسر متوفی)
 -3فرنیا فاموری فرزند جمشــید به شماره ملی  2560467968فسا تاریخ
تولد ( 1379/11/29دختر متوفی) و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.
 /154م الف
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان فسا
مصطفی بادهیان
آگهی حصر وراثت
محمد اکبری فرزند فتحعلی دارای شناســنامه شــماره  33فسا به شرح
دادخواست به کالســه  95/58ح ش ششم از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرحوم وحیدرضا
اکبری به شناسنامه شماره  2560078260فسا در تاریخ  95/1/8در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته وراث حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1محمد اکبری فرزند فتحعلی به شناســنامه شــماره  33شــماره ملی
 2572437775فسا تاریخ تولد ( 1340/3/4پدر متوفی)
 -2مریم جاهدی فرزند ســعدی به شناسنامه شــماره  5541شماره ملی
 2571367072فسا تاریخ تولد ( 1349/10/18مادر متوفی) و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.
 /144م الف
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان فسا
مصطفی بادهیان
آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه  941023شــعبه  32دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز
متهم ســیاوش چلسبان زاده به موجب شــکایت حجت اله کاظمی حسب
شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و نظریه کارشناسی حوادث ناشی از
کار و گواهی پزشکی قانونی به اتهام عدم رعایت مقررات و نظامات مربوط
به ایمنی کار منجر به ایــراد صدمه بدنی غیرعمدی به میزان تقصیر پنجاه
درصد تحت تعقیب قــرار دارد با توجه به معلوم نبودن اقامت وی و عدم
امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به وی و این مرجع قانونی طبق ماده
 174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم
آگهی و متهم ظرف یــک ماه احضار میگردد پس از انقضای مهلت مذکور
تصمیمات الزم گرفته خواهد شد.
 /1227م الف
دادیار شعبه سی و دوم دادسرای ناحیه یک شیراز
ساداتی

آگهی حصر وراثت
قلی رضایی تزنگی دارای شناســنامه شــماره  43متولد  1326به شرح
دادخواســت به کالســه  95/18از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کشــور خانم کریمی
تزنگی به شماره شناســنامه  143در تاریخ  94/2/24در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2حســین رضایی تزنگی به شــماره شناســنامه  39صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفیه
 -3مخمل رضایی تزنگی به شــماره شناســنامه  20صــادره از حوزه
سروستان فرزند متوفیه
 -4ثریا رضایی تزنگی به شماره شناسنامه  31صادره از حوزه سروستان
فرزند متوفیه
 -5فرنگیس رضایی تزنگی به شــماره شناســنامه  25صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی اعتراضی
دارند و یا وصیتنامه از متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه به شورای حل اختالف شعبه دوم سروستان اعالم گردد.
 /1137م الف
عضو شورای حل اختالف شعبه دوم سروستان
فضل اله شفیعی
آگهی مزایده
آگهی مزایده فروش یــک قطعه زمین به متراژ  943مترمربع از اراضی
مرحوم ســید تیمور پرهیــز که در حال حاضر در تصرف ورثه ایشــان
می باشد واقع در اسکان عشایر به حدود چهارگانه شمال به زمین ورثه
مرحوم امیر طال موسوی و شرق به خیابان  24متری و جنوب به ساختمان
داوود پرهیــز و غرب به زمین هــای باقی مانده مالــک که کاربری
کشاورزی دارد و وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری 377200000
ریال قیمت گذاری گردیده است لذا با توجه به اینکه دستور فروش آن
صادر گردیده است در تاریخ  95/2/27ساعت  9صبح با حضور نماینده
دادســتان در محل دفتر شورای حل اختالف ممسنی واقع در طبقه دوم
ســاختمان دادگستری به مزایده گذاشته می شود متقاضیان می توانند
ظرف مدت پنج روز قبل از موعد برگزای مزایده از وضعیت ملک اطالع
حاصل نمایند .سایر شرایط مزایده در زمان رؤیت ملک و یا زمان انجام
مزایده به اطالع متقاضی خواهد رسید.
 /1209م الف
اجرای احکام شوراهای حل اختالف حوزه قضایی ممسنی
آگهی احضار متهم
نظر بــه اینکه عبداهلل زینال پور فرزند قادر به اتهام ســرقت از طرف
این شــعبه دادیاری در کالسه پرونده  950006د  7تحت تعقیب کیفری
میباشد و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان
میسور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب  1392مراتب به نامبــرده ابالغ تا ظرف مهلت یک ماه
پس از انتشــار آگهی جهت دفاع از اتهام انتســابی در این شعبه حاضر
گردد بدیهی اســت در صورت عدم حضور ظرف مهلت فوق تصمیم
غیابی اتخاذ خواهد شد.
/1224م الف
دادیار شعبه  7دادسرای عمومی و انقالب شیراز
ایزدی

آگهی حصر وراثت
عبداله محمد ابراهیمی کوشــک قاضی دارای شناســنامه شماره  4به شرح
دادخواست به کالســه  95/64ح ش ششم از این شــورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرحوم ذبیح اله محمد
ابراهیمی کوشــک قاضی به شناسنامه شماره  822فسا در تاریخ  95/1/16در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وراث حینالفوت آن مرحوم منحصرند
به:
 -1عبداله محمد ابراهیمی کوشــک قاضی فرزند یداله به شناسنامه شماره 4
شماره ملی  2571893742فسا تاریخ تولد ( 1335/5/20پدر متوفی)
 -2خانم ماه فیروزی فرزند قاســم به شناســنامه شــماره  23شماره ملی
 2571890591فسا تاریخ تولد ( 1334/5/6مادر متوفی) و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /146م الف
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان فسا
مصطفی بادهیان
آگهی مزایده مرحله دوم
دایــره اجرای احکام حقوقی شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی داراب در نظر
دارد به موجب پرونده اجرایی کالســه  940601یک دستگاه خودروی پژو 206
مدل  1390به رنگ سفید و به شــماره انتظامی  131م  16ایران  83فاقد بیمه
نامه ،الستیک قابل استفاده نمی باشد ،باطری ندارد متعلق به حمید صداقت
فرزنــد محمدرضا را با قیمــت پایه  180000000ریال برای بــار دوم به مزایده
گذارد لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شرکت در مزایده باشد در تاریخ
 95/2/18رأس ساعت  10صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور
یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان ،از قیمت کارشناسی شروع و
شخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین قیمت را پیشنهاد
نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ مزایده
جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شخص برنده نقدا ً دریافت میگردد مابقی پس از
 20روز از تاریخ مزایده میبایست پرداخت گردد در صورتی که برنده مزایده
از پرداخت قیمت یا برداشتن مورد مزایده خودداری نماید مبلغ مذکور (ده
درصد) پس از کسر هزینههای اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 /28م الف
رئیس اجرای احکام حقوقی داراب
سید محسن موسوی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه شــیرین مدنی فرزند محمدرضا به اتهام جعل و استفاده از سند
مجعول موضوع شــکایت جاوید منصوری فرزند محمد در پرونده کالســه
 930539این شعبه از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه
به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در
اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتــب به نامبرده ابالغ تا به
منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
حاضر گــردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی تصمیم غیابی
اتخاذ میگردد.
/1142م الف
مدیر دفتر شعبه  9دادسرای عمومی و انقالب شیراز
درستکار

آگهی اجراییه
شماره اجراییه9410427310400123 :
شماره پرونده9309987310400632 :
مشخصات محکوم له :ساره خانی فرزند حبیب به نشانی شیراز
بلوار ارم کوچه  17ساختمان نخل واحد 8
مشخصات محکوم علیه :حجت اله خانی رونیزی فرزند نعمت
اله مجهول المکان
محکوم به :به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه و شماره
دادنامــه مربوطــه  9409977310400062محکوم علیه محکوم
اســت به پرداخت تعداد یک هزار و چهارده عدد سکه کامل
طــای بهار آزادی رایج جمهوری اســامی ایــران بابت اصل
خواســته مقوم به پنجاه میلیون و یکصد هزار ریال و مبلغ دو
میلیــون و پانصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرســی و
نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه در حق خواهان و
پرداخت نیم عشر اجرایی.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه:
 -1پــس 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 استیفاء محکوم به از آن
میسر باشد 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 سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که
قادر به اجرای حکــم و پرداخت محکوم به بودهاید لیکن برای
فرار از پرداخت اموال خــود را معرفی نکنید یا صورت خالف
واقع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از
مفاد اجراییه متعسر باشد به مجازات حبس از  61روز تا  6ماه
محکوم خواهید شد.
 -4عالوه بر موارد باال که قســمتی از مــاده  34اجرای احکام
مدنی میباشــد به قانون اجرای احکام مدنــی و قانون آیین
دادرســی مدنی مصوب  79/1/21و همچنین مفاد قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی مصوب  10آبان  1377توجه نمایید.
/1136م الف
رئیس شعبه  4دادگاه عمومی شهرستان فسا
حسین باهنر
مدیر دفتر شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا
زهرا براتی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به تجویز ماده  344قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب  1392به عیســی درســتکار فرزند حمید فع ً
ال مجهول
االمکان به اتهام مشارکت در ســرقت موضوع شکایت ورثه
مرحوم هاشــم نامدار فرزند محمدرضا در پرونده کالســه
 920660شــعبه  102دادگاه کیفری دو شهرستان داراب تحت
پیگرد بوده و وقت رسیدگی پرونده مورخ  95/3/6ساعت 11
تعیین شده ابالغ می گردد در وقت مقرر در جلسه دادرسی
حاضر شود در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد
شد.
/25م الف
دادرس شعبه  102دادگاه کیفری  2شهرستان داراب
اسحاق رسولی

