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 . . .سالم بهار قشنگ
و
خداحافظ . . . .

سرمقاله

سال بیست و دوم شماره 6016

داستان

صبا

سالم .یک سالم و هزار
خداحافظی
حتماً تعجب میکنید که
این چطور احوالپرســی
کــردن اســت! مــن
تصمیــم گرفتــم .یک
تصمیــم خوب تــا در
ســال جدیــد بــه بهار
یک ســام تازه بهاری
بکنــم و با خیلی چیزها
خداحافظــی .مثالً تمام
رفتارهای بد که پدر و
مادر و یا دوســتانم را
رنجانــده .مثل بدقولی،
بینظمــی ،حرفهــای
زشــت زدن کــه البته
مثــل خیلیها گاهی که
عصبانی میشــوم از کلمات بد استفاده میکنم .میخواهم
با این بهار دیگر به آنها حتی فکر نکنم پس ســام بهار.
خداحافظ حرفهای بد .خداحافظ بداخالقی .راســتی شما
هم سالم و خداحافظی یادتان نرود ،از همین امروز شروع
کنید فردا دیر است.
خداحافظ حرفهای زشت . . . .

تراشی که پیچ نداشت!
نویسنده :منیره حسنی نسب
تراش قرمز تیغش را محکم گرفته بود
تــا نیافتد .به تراش قهــوهای گفت :تو
پیچ مرا برداشتی زود باش بده! تراش
قهوهای ناراحت شد و رفت .تراش رفت
پیش تراش سبز و گفت :پیچم نیست،
پیچ مرا تو برداشتی؟ تراش تا حرف او
را شنید ناراحت شد .رفت .پاککن هم
آنجا بود او هم رفــت .ناگهان باد ،پیچ
تراش را روی زمین دید و گفت :پیدایش کردم بیا پیچات را بردار اما تراش قرمز نمیتوانســت .رو به بقیه
گفت کمکم کنید.
اما کســی کمکش نکرد .باد یواشکی توی گوشــش گفت :آنها از حرفهای تو ناراحتند .بهتر است از آنها
معذرت بخواهی .تراش قرمز ســرش را پایین انداخت و گفت :از شــما معــذرت میخواهم .آن وقت همه
خوشحال شدند و کمک کردند تا پیچش را سر جایش ببندد.

بیشتر بدانیم

کوهان شتر برای چیست؟

شعر

بهار
چیک چیک چیک
صدای باران
میخواند آواز
رفته زمستان
میبارم زیرا
تشنهاند گلها
میشویم گرد را
از روی برگها
پر زند هر جا
گنجشک زیبا
جیک جیک جیک
میخواند آواز
آمده بهار
رفته زمستان
میروید هر جا
گلهای زیبا
جوانه زده
پیچکهای ناز

عاطفه

کوهانی که در پشــت شــتر وجود دارد حاوی گوشــت و چربی میباشــد و کمک میکند تا شتر بتواند
هفتهها بدون آب و غذا زنده بمانند .وقتی آب و غذا در بیابان نایاب میشود این کوهانها مانند ذخیره
غذایی برای بدن شــتر عمل میکنند .بدن شتر از چربی ذخیره شــده در این کوهانها برای سوخت و
ساز استفاده میکند .در چنین شرایطی کوهان کوچکتر میشود هر چه شتر کمتر غذا بخورد کوهان او
کوچکتر میشود .در واقع اندازه کوهانهای یک شتر درجه سالمت و منابع غذایی او را تعیین میکند.

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 شــماره  139560311008003298هیأت مــورخ 95/11/24
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی بهمن موالیی هکانــی فرزند پنجهعلی به
شــماره شناســنامه  33صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  215/45مترمربع پالک  194فرعی از  4375اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  4فرعی از  4375اصلی واقع در بخش  11فارس
خریداری از مالک رســمی محمدعلی ســنایی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز در
روزنامه عصر مردم آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/12/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/12/28 :
/1153م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در پرونده کالســه  940416اجرایی این شــعبه ،محکــوم اله امراله
قنبرینژاد کوشــکی فرزند حسن محکوم است به پرداخت 33400000
تومان بابت اصل خواســته و مبلغ  1104000تومان بابت هزینه دادرسی
و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک مورخ  93/8/3در حق
محکوم له اســداله فتحی با وکالت منصوره دالوری فلذا در راستای
تبصره ذیل ماده  3قانون نحوه اجــرای محکومیتهای مالی با توجه
به ارائه دادخواست اعســار و ارائه تأمین از ناحیه شخص ثالث حاجی
یوســفی نژاد و صدور قرار قبولی وثیقه که منجر به بازداشت سند
مالکیت به شماره  156باقیمانده و شماره ثبت  607واقع در روستای
کردشــول که طی نامه شــماره  17350به اداره ثبت اسناد و امالک
توقیف گردیــده و با توجه به دادنامه شــماره  1271مورخ 94/9/3
مبنی بر رد دعوی دادخواست اعســار که به موجب دادنامه شماره
 950997719900439مورخ  95/4/5شــعبه نهــم دادگاه تجدیدنظر
قطعی گردیده اســت و با توجه به عدم معرفی محکوم علیه توسط
وثیقهگذار در مهلت مقرر قانونی پس از رعایت تشریفات رسیدگی
در نهایت منجر به ضبط وثیقه وثیقهگذار حاجی یوســفی نژاد حسب
نامه شــماره  1395012000255464مورخ  95/9/21صادره از دادستان
محترم دادســرای عمومی و انقالب شهرستان پاســارگاد به میزان
 361740000ریال گردیده اســت .با عنایت به معرفی یک قطعه زمین
به شماره ملک  156باقیمانده شــماره ثبت  607به میزان موازی دو
سهم مشاع از سه سهام و یک هشتم ســهم مشاع از جمله  1300سهم
ششــدانگ قریه کردشــول تحت پالک  156باقیمانده به مساحت
 12719000مترمربع واقع در قطعه  3بخش  5فارس که میزان مالکیت
وثیقهگذار  19567/7میباشد که طبق نظریه کارشناس رسمی زمین
مذکور به مبلغ  547895600ریال ارزیابی و قیمتگذاری گردیده که
مصون از اعتراض طرفین باقیمانده فلذا در راستای درخواست وکیل
محکوم له جهت وصول محکوم له به از طریق مزایده ملک مورد وثیقه
فوقالذکر مزایده در تاریخ  96/1/23رأس ســاعت  10صبح مزایده
به شــرح فوق شروع و در ســاعت  12در محل اجرای احکام حقوقی
دادگستری شهرستان پاسارگاد خاتمه خواهد یافت مزایده از قیمت
اعالم شده با نظریه کارشناسی شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی
که باالترین قیمت را پیشنهاد 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 ســیر مراحل قانونی
و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شــد
در صورتی که در مهلت مقرر خریدار مابقی وجه مزایده را پرداخت
ننماید سپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبط
و مزایده تجدید میگردد .در صورت وصول اعتراض از طرفین ظرف
یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی 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 اطــاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند .ضمن ًا
مبلغ  15804555تومان بابت قسمتی از محکوم به و نیم عشر پرداخت
گردیده است.
 /1920م الف
قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان پاسارگاد
حسین انصاری

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  139560311008003391هیأت مورخ  95/12/2موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضــی محمد قناعتیان جبذری فرزند بهزاد به شــماره شناســنامه 0
صادره از جهرم در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  200مترمربع پالک
 8605فرعــی از  4094اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1202فرعی از
 4094اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از مالک رسمی عبدالرسول
کاظمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند 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 رسید ،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 اول95/12/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/12/28 :
/1154م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

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
برابــر رأی شــماره  139560311008003333هیأت مــورخ 95/11/26
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی منصور رحمانیان فرزند مرتضی به شــماره
شناسنامه  313صادره از جهرم در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت
 24541مترمربع پالک  818فرعی از  8435اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  8435اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از مالک رسمی
اسداله زارعی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم آگهی میشــود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/12/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/12/28 :
/1150م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

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
برابــر رأی شــماره  139560311008003332هیأت مــورخ 95/11/26
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی محمد رحمانیان فرزند منصور به شــماره
شناســنامه  2460201877صادره از جهرم در ششدانگ یک قطعه باغ
به مســاحت  5255مترمربع پالک  819فرعی از  8435اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  8435اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از
مالک رسمی اســداله زارعی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصلــه  15روز در روزنامه عصر مردم
آگهی میشود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجــع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/12/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/12/28 :
/1151م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

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  139560311008003310هیأت مورخ  95/11/25موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی زهرا خورشیدسوار فرزند علی به شماره شناسنامه  331صادره
از جهرم در ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت  45مترمربع پالک
 8603فرعی از  4094اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4094اصلی واقع
در بخش  11فارس خریداری از مالک رســمی وراث سید حبیب مساوات
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص 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 رسید ،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 اول95/12/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/12/28 :
/1133م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

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  139560311008002444هیــأت اول مورخ 95/9/29
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم طــاووس نگهــداری عمله فرزند
مرادحاصل به شماره شناســنامه  12صادره از جهرم در یکباب خانه به
مســاحت  231/30مترمربع پالک  88فرعــی از  8245اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2فرعی از  8245اصلی واقع در بخش  11فارس
خریداری از مالک رســمی محمدعلی یزدانی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه
عصر مردم آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،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 اول95/12/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/1/15 :
/1099م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

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
برابــر رأی شــماره  139560311008003613هیأت مــورخ 95/12/17
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی غالمحســین شاکری فرزند صفر به شماره
شناســنامه  9صادره از جهرم در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 275/60مترمربع پالک  8609فرعی از  4094اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  4094اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از مالک رســمی
عطیه حکیمزاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم آگهی میشــود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/12/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/1/15 :
/1184م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

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  139560311008003604هیأت مورخ  95/12/16موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی شــرکت زرین کاالی مبین به شــماره شناسه  10320689841در
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  2246مترمربع پالک  8فرعی از
 8430اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  8430اصلی واقع در بخش 11
فارس خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت 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 اول95/12/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/1/15 :
/1207م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

آگهی حصر وراثت
قدرت عباسی آشوری دارای شناسنامه شماره  5متولد  1341به شرح
دادخواست به کالســه /12/96/2ح از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان آذر عباســی
آشوری به شماره شناسنامه  175در تاریخ  95/11/19در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1قدرت عباسی آشوری به شماره شناسنامه  5صادره از حوزه داراب
پدر متوفیه
 -2حجتاله رنجبر طاهونه به شــماره شناسنامه  928صادره از حوزه
داراب شوهر متوفیه
 -3نســرین جاد به شماره شناســنامه  1صادره از حوزه داراب مادر
متوفیه
 -4آوا رنجبر طاهونه به شــماره شناســنامه  2481075935صادره از
حوزه داراب فرزند متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /791م الف
شورای حل اختالف شهر دوبرجی داراب

آگهی حصر وراثت
عباس حیدرنژاد دارای شناســنامه شــماره  2420202279به شــرح
دادخواســت از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
توضیح داده که شــادروان غالمرضا حیدرنژاد به شماره شناسنامه 3
در تاریخ  95/12/3در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1ابوالفضــل حیدرنــژاد فرزنــد غالمرضا به شــماره شناســنامه
 6650044903صادره از مرودشت
 -2عباس حیدرنژاد فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 2420202279
صادره از حوزه  3مرودشت
 -3راضیه حیدرنژاد فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 2420015649
صادره از حوزه  3مرودشت
 -4معصومه حیدرنژاد فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 6650008044
صادره از سعادتشهر
 -5امالبنیــن حیدرنژاد فرزند آقامیرزا به شــماره شناســنامه 1245
صادره از سعادتشهر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه بــه دادگاه تقدیم دارا و اال گواهی
صادر خواهد شد.
 /1999م الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سعادتشهر
حسین انصاری

