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استان ســمنان به دلیل قرارگیری در یال جنوبی رشتهکوه البرز و شمال
دشــت کویر دارای تفرجگاههای پرشــماری اســت که صحنههای بدیع و
چشمنوازی را برای مسافران رقم میزنند.
اســتان سمنان ششمین استان پهناور ایران ،به دلیل قرارگیری در امتداد
جنوبی رشــتهکوه البرز و نوار شمالی دشت کویر دارای هر چهار اقلیم گرم و
خشــک و بیابانی ،نیمه مرطوب ،جنگلی و هیرکانی و همچنین کوهستانی و
معتدل است که باعث میشود طول تمام فصول در این دیار ،یکسان باشد.
اســتان ســمنان عالوه بر همســایگی با یزد ،تهران ،اصفهان ،خراسان
رضوی و شمالی ،گلســتان و مازندران ،بر سر چهارراه شمال شرق نیز واقع
اســت و کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب در این استان با یکدیگر تالقی
میکند این شرایط باعث شده تا در سال گذشته این استان پذیرای ۲۵میلیون
زائر امام رضا(ع) باشد که در نوع خود ،کمنظیر است.
شــرایط اقلیمی دیار قومس اما باعث شــده تا مجموعهای از تفرجگاهها
شــامل کوهستانی ،جنگلی ،کویری و بیابانی یکجا در این دیار جمع شوند تا
بتوانند هر نوع ســلیقهای را به سمت خود جذب کنند .در ادامه پنج تفرجگاه
مهم این استان را به شما معرفی می کنیم.
چشمه علی دامغان
چشــمهعلی مکانی دیدنی در  ۳۵کیلومتری شــمال دامغان در مسیر راه
دامغان -کیاسر -ساری و در میان روستاهای آستانه و کالته رودبار قرار دارد.
این چشمه که آب شهر دامغان نیز از آن تأمین میشود ،یکی از مناطق بسیار
باصفای این شهر و مکانی مناسب برای گذراندن یک روز تابستانی است.
با توجه به شواهد تاریخی ،در گذشته به دلیل وجود چندین مجرای آب در
این باغ به آن «عالی بوالغ» یا «هزار چشــمه» میگفتند ویژگیهای خاص
اقلیمی و محیط سرسبز و باصفای چشمهعلی باعث شده است تا از زمانهای
قدیم این منطقه و چشمه آن موردتوجه مردم و حاکمان قرار گیرد.
مجموعه چشــمهعلی که یکی از مهمترین تفریحگاههای شــهر دامغان
بهحســاب میآید ،درواقع فضایی برای تفریح تابستانی پادشاهان قاجار بوده
است.
اســتان سمنان و شهر دامغان موردتوجه پادشاهان قاجار بودهاند به همین
دلیل آغامحمدخان و فتحعلیشــاه قاجار اقدام به ساخت این عمارت در این
منطقه کردند .عالقه فتحعلی شــاه به این خطه از ایران به این دلیل اســت
که شــهر دامغان درواقع زادگاه وی بــوده و او در مولودخان ه دامغان ،متولد
شده است.
وی پس از به ســلطنت رســیدن ،چندین بار به این شهر سفرکرده است.
زمانی که فتحعلیشاه برای جلوگیری از پیشرفتهای نادر میرزا پسر شاهرخ
نادری در مشهد به سمت خراسان میرفت ،در این مکان توقف کرد و همان
زمان دستور داد که این عمارت را در آنجا بنا کنند.
پس از ســاخت عمارت فوق ،شــاه اعالم کرد« :این عمارت ،کعبه ثانی
نیاز دارد» و دســتور داد تا مسجدی در کنار چشمه بسازند .پس در کنار این
عمارت مســجدی با طاقهای رومی ساخته شد که تا چندین سال قبل نیز
آثاری از آن دیده میشــد .فتحعلیشاه در آن زمان دستور داد وقفنامهای را
برای چشمهعلی بر دو سنگ حک کرده و در مسجد نصب کنند ولی به دلیل
عدم کارایی و مخروبه شدن مسجد ،آثار باقیمانده تخریب و مجدداً در همان
محل مسجدی زیبا احداث شد.
آب این چشمه از مجموعه چشمههایی که کف استخر غربی و پای چنار
قدیمی وجود دارد ،تأمین میشــود .قدمت و ویژگیهای طبیعی این منطقه
باعث شــده اســت که همواره مورداحترام مردم باشــد .روایتهای مذهبی
متعددی نیز دربارهی این چشمه در میان مردم رواج دارد.
مجن شاهرود و تنگه داستان
مجن در  ۳۵کیلومتری شــمال غربی شاهرود ،در بخش بسطام شاهرود
قرار گرفته است .این آبشار زیبا و باصفا ،یکی از جلوههای طبیعی شهر مجن
است .در مسیر شاهرود به بســطام پس از  ۱.۸کیلومتر راه آسفالته عریضی
در سمت چپ ما دیده میشود که مسیر روستای «مجن» است .پس از طی
 ۳۱.۵کیلومتر در این مسیر به روستای مجن میرسیم.
از روســتا تا آبشار  ۱۲.۵کیلومتر راه اســت در انتهای این جاده به آبشار
میرســیم و پس از چند متر پیادهروی درون آب ســرد میتوانی عظمت و
زیبایی وصفناشدنی آن را در زیر آبشار نظارهگر باشید.
برای دیدن آبشــار مجبورید وارد آبی سرد و زالل شوید و با حدود بیست
متر پیادهروی در آب و فضایی زیبا و هیجانآور از آن لذت ببرید .این آبشــار
در زمســتان نیز بسیار دیدنی است و دستههای پرتعداد کبک شما را تا دهانه
آبشار همراهی میکنند.
از روســتا تا ابتدای آبشار ،جادهای خاکی و البته ناهموار در میان این دره
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زیبا احداثشــده اســت که در حدود  ۱۰کیلومتر مسافت دارد .در کنار این
مســیر درختان بلند سپیدار ،باغات و مزارع سرسبز و کلبههایی کاهگلی جلب
نظر میکنند که بسیار جذاب هستند.
بعد از گذشــتن از دره «مجن» وارد طبیعت کوهستانی منطقه میشوید و
در دل صخرهای بســیار عظیم طنین آبشــار مجن را خواهید شنید .این کوه
صخرهای جالب ،آبشــار را در محوطهای باریــک و غار مانند محصور کرده
است.
برای دیدن آبشار مجبورید وارد آبی سرد و زالل شوید و با حدود بیست متر
پیــادهروی در آب! در فضایی زیبا و هیجــانآور از آن لذت ببرید رود زیبای
مجــن ،رودی فصلی به طول  ۲۵کیلومتر بوده که پس از مخلوط شــدن با
ریزابههای زیادی در مسیر شرقی حرکت کرده و به رودخانه تاش میپیوندد.
شــهر مجن به دلیل قرار گرفتن در منطقه کوهســتانی ،شهری بنبست
اســت و تنها راه ارتباطی آن جادهای آسفالت است که مجن را به شاهرود و
بســطام ارتباط میدهد .آبوهوای مجن ،در پاییز و زمستان سرد و یخبندان
همراه با بارش برف سنگین و در بهار و تابستان معتدل است.
وجود آثار ســفالی و قلعههایی در اطراف شهر مجن و همچنین درختان
کهنســال ارس که در منطقه به نام «سور» مشهور هستند ،نشانگر قدمت
تاریخی این منطقه اســت .آنچه مجن را از نظر جلب جهانگرد ممتاز ساخته
است ،سبک معماری و طبیعت زیبای آن است.
در این شــهر خانهها گرداگرد تپهای در دامنه کوه و در میان دو رودخانه
«پــی حصار» و «پیش ده» که از کوههای اطراف سرچشــمه میگیرند ،بنا
شده است .درمجموع طبیعت سرسبز و رودخانههای جاری ،مجن را به باغی
دلگشا در حاشیه کویر مبدل ساخته است.
جنگل ابر شاهرود
جنگل ابر به جرات نگین انگشــتری گردشگری استان سمنان است؛ این
جنگل کهنســالترین موجود زنده دنیا به سن سه میلیون و ۳۰۰هزار سال
اســت .جنگل ابر قســمتی از قدیمیترین و زیباترین جنگلهای هیرکانی
محســوب میشــود و با گونههای گیاهی و جانوری نادر ،یکی اززیباترین
جنگلهای ایران است.
جنگل ابر به جرات نگین انگشــتری گردشگری استان سمنان است؛ این
جنگل کهنســالترین موجود زنده دنیا به سن سه میلیون و ۳۰۰هزار سال
است این جنگل از جنگلهای زیبا و خوش آبوهوای استان سمنان است که
در شــمال شرق شاهرود و در مسیر جاده شاهرود به آزادشهر استان گلستان

و در روستای ابر قرار دارد.
جنگل ابر با  ۳۵هزار هکتار وســعت در ادامه جنگلهای سرســبز شمال
کشــور قرار داشــته و به دلیل اینکه در اغلب مواقــع فضای این جنگل را
اقیانوسی از «ابر و باد» فراگرفته به این نام مشهور است .در این جنگل ابرها
آنقدر به درختها نزدیکاند که گویی جنگل بر روی ابرها ســوار اســت و
میتوان در میان ابروباد گشتوگذار کرد و به باور بسیاری از گردشگران یکی
از زیباترین چشماندازهای طبیعت ایران محسوب میشود.
وجود  ۸۵گونه گیاه مانند راش ،بلوط ،ممرز افرا ،شــیردار ،توســکا ،آزاد
داغداغان ،گونههای کاله میر حســن ،چوبک ،اسپرس ،دم روباهی ،آویشن
و شبدر به همراه گونههای گیاهی نادر مانند نارون ،بارانک ،سرخدار و مانند
آنها جنگل ابر را به موزهای طبیعی تبدیل کرده است.
آبوهــوای خاص این جنگل ،درختان متفاوتــی را در خود پرورش داده
که برخی از این درختها با شــکل خاص خود روی زمین خزیدهاند و منظره
زیبایی پدید آوردهاند .جنگل ابر یکی از بانکهای گیاهان دارویی سرشار در
کشور شناساییشده است ،که همهساله مشتاقان و عالقهمندان را از گوش ه و
کنار جهان بهسوی خود دعوت میکند.
در قسمتهای جنوبی جنگل ،یعنی قسمتی که به روستاها نزدیکتر است
پوشش گیاهی تنک دیده میشــود .در عمق جنگلٰ تپههای پرشیبی وجود
دارد که سراســر پوشیده از درختان بلند است .مشــهورترین درخت منطقه
«اورس» اســت .درختی با ریشــههای بلند که روی زمین میخزد .مناطق
ابتدایی جنگل ابر ییالق چوپانان گلســتانی است ،اما در عمق جنگل اثری از
انسان دیده نمیشود.
شهمیرزاد
«شــهمیرزاد» را بهشت گمشده ایران مینامند که در شمال شهر سمنان
و در شهرستان مهدیشــهر واقعشده است و پس از  ۲۰دقیقه طی مسیر و
ورانداز کردن مناظر ســبز و زیبای کوهســتانی ،این شــهر با طبیعت بکر و
ناشناخته و البته زیبایش در برابر مسافران قرار میگیرد.
استان سمنان از گرمترین استانهای کشور محسوب میشود و نام استان
ســمنان بیشتر با کویر عجین شده اســت و وجود طبیعتی بکر و جنگلی در
فاصله  ۲۰دقیقهای از مرکز سمنان ،هر گردشگری را به خود جلب میکند.
از گرمای جاده کویری که رها میشوی به ناگاه خود را در میان انبوهی از
درختان سبز و گندمزارهای زیبا گم میکنی .هوایی مطبوع آنچنان صورتت
را نوازش میدهد که باور نمیکنی پشت سرت بیابان بوده و هرم داغ آفتاب؛
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جریان آب در جویها ،خستگی و تشنگی کویر را از تنت میزداید.
این شــهر از طبیعتی زیبا و پوشش گیاهی سرســبز تشکیلشده است و
میانگین دمای سالیانه آن  ۱۱درجه سانتیگراد است که بین  ۱۶درجه زیر صفر
سردترین و  ۳۴درجه باالی صفر در گرمترین ماه سال متغیر است.
اختالف ارتفاع ســمنان و شهمیرزاد از سطح دریا بیش از هزار متر است و
این امر از عجایب طبیعت اســتان سمنان است که در فاصله  ۲۰کیلومتری
تا این اندازه اختالف دما وجود دارد بر همین اســاس بیجهت نیســت که
شهمیرزاد را بهشت کویر نیز نامیدهاند.
جمعیت ثابت شــهمیرزاد بیش از  ۱۲هزار نفر است که در تابستان و ایام
نوروز به جهت اســتقبال زیاد مسافران و گردشگران به بیش از  ۵۰هزار نفر
افزایش مییابد و از این شــهر دو راه ارتباطی  ۱۷۰کیلومتری به ســاری و
 ۵۵کیلومتری به «دو آب» در استان مازندران وجود دارد.
جاده شــهمیرزاد  -کیاسر  -ســاری از جاذبههای ویژهای برخوردار است
که کوههای بلند و ســترگ البرز چون دیوارهایی عظیم دو ســوی جاده را
در آغوش گرفته و انگار جاده را در دل کوه نشــاندهاند .دشــتهای اطراف
با چشــماندازی بیبدیل هر نگاهی را به خود معطوف میکند ،شــهمیرزاد
در امتداد این جاده واقعشــده و مســافران و رهگذران را به دیدن و ماندن
دعوت میکند.
چشــمههای بینظیر این شــهر که از دیوارههای البرز میجوشد و جاری
میشــود از بهترین آبهای معدنی بهحســاب میآید .این شــهر به شکل
شــیبدار با کوچه و خیابــان پر از درخت ،زیبایی نــادری دارد که در کمتر
ناحیهای از ایران دیده میشــود .زبان مردم شهمیرزاد زیرشاخه زبان گیلک
بهحساب میآید .نان محلی بهشــت کویر با صنعت کشاورزی آن رابطهای
مستقیم و جالب دارد .نام نانی که مردم این شهر با گردو میپزند« ،تنبلک»
است.
قلعه باال بیارجمند شاهرود
برای رســیدن بــه قلعه باال ابتدا باید راهی بیارجمند شــد ،شــهری در
مســیر شاهرود-میامی-ســبزوار که فاصلهای ۱۲۰کیلومتری تا شــاهرود
دارد .کوهپایهای بودن روســتای قلعه باال سبب شده تا ساختوساز مناطق
مســکونی و زمینهای زراعی و باغات بهصورت پلکانی درآید و این امر در
کنار کاربرد مصالح ســنتی و بومی در ســاخت خانهها با اقلیم کوهپایهای بر
فــراز پهنهای از کویر منظره زیبایی را به وجود آورده و نظر هر تازهواردی را
به خود جلب میکند.
همجواری با پارک ملی توران و وجود حیوانات و پرندگان وحشــی نظیر
یوزپلنگ آسیایی ،گورخر آســیایی ،زاغ بور و ...گردشگران و طبیعت گردان
بسیاری را به این روســتا جذب میکند .چشمه آور ازجمله اماکنی است که
هرســاله موردتوجه مردم از روستاها و شــهرهای همجوار برای تفرج قرار
میگیرد.
قلعه باال به دلیل ارتفاع بیشتر از روستاهای مجاور چشمانداز کامل بر دشت
بیارجمند داشته و از اینجهت میتوان قلعه باال را «نگین سبز توران» نامید.
آب کشاورزی روستا از قنات است که باوجود چنارهای کهنسال نمای بسیار
دلنشــینی را به وجود آورده است .واقعشدن رشتهکوههای مرتفع در حاشیه
جنوبی و آبهای سرشار و قناتها منجر به شکلگیری روستاهای نزدیک به
هم در این منطقه شده و حدود مراتع و باغهای روستاها قابلتشخیص از هم
نیست و بهطورکلی باریکهای سرسبز در دامنۀ رشتهکوه به وجود آورده است.
قلعه باال به دلیل ارتفاع بیشتر از روستاهای مجاور چشمانداز کامل بر دشت
بیارجمند داشته و از اینجهت میتوان قلعه باال را «نگین سبز توران» نامید.
در گذشــته عمدۀ مشاغل مردم کشــاورزی و دامداری بوده ولی در دهۀ
اخیر آهنگ مهاجرت روســتاییان به شــهرها بیشــتر شــده که میتوان با
توسعۀگردشــگری روند مهاجرت در این منطقه را معکوس کرد محصوالت
کشــاورزی «قلعه باال» از کیفیت بسیار باالیی برخوردار است که عمدۀ آن
گندم ،جو ،فلفل و شلغم است ،همچنین این روستا دارای باغات سرسبز انار،
گردو ،زردآلو ،انجیر زرد و انگور است.
در مجاورت این روســتا ذخیرهگاه زیســتکره توران قرار دارد و اشکال
مختلفی از اراضی مناطق خشک به چشم میخورد .در مجموعۀ توران ،طیف
وسیعی از گیاهان از جمله گیاهان یکساله ،بوتهای ،درختچهای و درختی را
میتوان مشاهده کرد.
همچنین در جنوب غربی منطقه اراضی نمکی و در شرق و شمال شرقی
تپههای ماسهای دیده میشود .اراضی گچی نیز بهصورت پراکنده در منطقه
وجود دارد که هرکدام بر اســاس شــرایط خاص خود محل رویش گیاهان
خاصی است .در کانالها و نزدیک چشمهها میتوان انواع مختلفی از گیاهان
رطوبت پسند را یافت.

ثبتی و دادگستری
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به امیر عباسی کتایونچه فرزند عزیز اصغر که به موجب دادنامه
شماره  9509978867700203در پرونده کالسه  950231به خواسته مطالبه
در حق خواهان حســین رضایی برگانی محکوم گردیده است ابالغ میشود
چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز از تاریخ انتشار
این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در داراب بلوار دانشجو تسلیم
نمایــد در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقــرر طبق مقررات قانونی
اقدام خواهد شد.
 /789م الف
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف داراب
فاطمه پیرزاده
آگهی حصر وراثت
بهمن رنجبر طاهونه دارای شناســنامه شــماره  428متولد  1331به شرح
دادخواست به کالســه /12/96/1/1ح از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مهــدی رنجبر طاهونه به
شماره شناسنامه  2480225836در تاریخ  95/11/19در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1بهمن رنجبر طاهونه به شماره شناسنامه  428صادره از حوزه داراب پدر
متوفی
 -2نورسته باقری باکانی به شماره شناســنامه  443صادره از حوزه داراب
مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 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 انتشار آگهی به دادگاه تقدیم نمایند
بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /792م الف
شورای حل اختالف شعبه شهر دوبرجی داراب
آگهی ابالغیه

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به فاطمــه کیخواه فرزنــد اکبر کــه به موجب
دادنامــه شــماره  959978867800197در پرونده کالســه
 9509988867800119به خواســته اثبات مالکیت و انتقال ســند
خودرو در حق خواهان صفر رزاقی محکوم گردیده اســت ابالغ
میشــود چنانچه نســبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف
بیست روز از تاریخ انتشــار این آگهی درخواست خود را به این
مرجع واقع در داراب بلوار دانشجو تسلیم نماید در غیر اینصورت
پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقــررات قانونی اقدام خواهد
شد.
 /783م الف
مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف داراب
جواد پهلوانی
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  951866شعبه یک دادیاری دادسرای عمومی
و انقالب شیراز داریوش پاپری فرزند داراب به موجب شکایت
خسرو پاپری قدیمی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تحت
تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم
امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به وی طبق ماده  174قانون
آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم
آگهی و متهم ظرف یک ماه احضار میشود پس از انقضای مدت
مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
/29995م الف
دادیار شعبه  1دادسرای عمومی و انقالب شیراز
محمد رضایی

شماره ابالغنامه9510100700316010 :
شماره پرونده9509980700300797 :
مشــخصات ابالغ شونده حقیقی :داریوش شاکری فرزند صفر به نشانی اســتان فارس -شهرستان شیراز -شهرک گلستان -غدیر جنوبی -پالک
 -475کدپستی 7189845619
تاریخ حضور :روز دوشنبه مورخ  96/2/4ساعت 10
محل حضور :شیراز -خیابان مالصدرا -انتهای خیابان شهید جمالی
در خصوص دعوت بانک مهر اقتصاد شهرستان شیراز (مدیریت شعب) به طرفیت عصمت حسینی فرزند سید مصطفی -داریوش شاکری فرزند
صفر به خواسته مطالبه وجه چک با عنایت به اینکه نامبردگان در حال حاضر مجهولالمکان میباشند لذا از طریق یکی از روزنامههای کثیراالنتشار به
آنها ابالغ میگردد که جلسه رسیدگی به تاریخ  96/2/4ساعت  10/30صبح در شعبه سوم دادگاه حقوقی شیراز برگزار میگردد.
 /30002م الف
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز
محمد کرمی

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به ایمان امیری فرزند ابوالقاسم که به موجب دادنامه
شــماره  9509977128202116در پرونده کالسه  951159به مطلقه
نمــودن زوجه خود راضیه رســتگاری محکوم گردیده اســت ابالغ
میشــود رأی صادره غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل
واخواهی در این دادگاه و ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه
تجدیدنظر اســتان فارس میباشد لذا چنانچه نسبت به حکم صادره
اعتراضی دارد ظــرف مهلت مقرر اعتراض خود را کتب ًا به این دادگاه
واقع در بلوار دانشــجو اعالم و اال پس از انقضای مهلت مقرر دادگاه
اقدام قانونی مهمول خواهد داشت.
 /29999م الف
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی داراب
نوراله اقبال
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  951048شــعبه  19بازپرسی دادسرای عمومی و
انقالب شــیراز ابوالفضل کمالیمنش فرزند صفر به موجب شکایت
محمدعلی کرمی فرزند کوچکعلی به اتهام تحصیل مبلغ پنجاه میلیون
ریال به صورت نامشــروع تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم
نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی
به وی طبق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت
در روزنامه عصر مردم آگهی و متهم ظرف یک ماه احضار میشــود
پس از انقضای مدت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
/29994م الف
بازپرس شعبه  19دادسرای عمومی و انقالب شیراز
حسن قاید

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به  -1حمید داداشزاده فرزند حیدر  -2مهدی شــرزوی
ششکالنی فرزند حسن که به موجب دادنامه شماره  95/696در پرونده
کالسه  95/565به خواسته مطالبه  14000000ریال در حق خواهان غالمرضا
جوکار محکوم گردیدها ند ابالغ میشــود چنانچه نسبت به حکم صادره
اعتراض دارند ظرف بیســت روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست
خود را به این مرجع واقع در فســا فلکه غدیر شعبه دوم تسلیم نمایند
در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام
خواهد شد.
 /29996م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم فسا
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه علیرضا زارعی به اتهام آدمربایی ،تهیه فیلم مستهجن و ایراد
ضرب و جرح و تهدید 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 دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در
شعبه  17بازپرسی دادسرای جنایی شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از
اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی
به موجب مواد قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/29988م الف
بازپرس شعبه  17دادسرای جنایی شیراز
وحید اسدی

آگهی حصر وراثت
زهرابیگم غضنفری دارای شناسنامه شماره  10102متولد  1340به شرح دادخواست به کالسه  95/358از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سید علی غضنفری به شماره شناسنامه  98در تاریخ  95/9/5در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر زهرابیگم غضنفری به شماره شناسنامه  10102صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
 -2سید مجتبی غضنفری به شماره شناسنامه  119صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
 -3سید محسن غضنفری به شماره شناسنامه  383صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
 -4سید مصطفی غضنفری به شماره شناسنامه  383صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
 -5سید مجید غضنفری به شماره شناسنامه  9609صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
 -6معصومه سربخش به شماره شناسنامه  236صادره از حوزه داراب همسر دائمی متوفی
اینک با انجام تشــریفات 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 انتشار آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
 /790م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک داراب
احمد گودرزیان

