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دروغ های منفعتی یا مصلحتی؟!

تبیــان :هیچچیز بدتر از این نیســت که نتوان به
نزدیکترین فرد در زندگی یعنی همســر ،اطمینان
کرد .مســلم ًا زندگی کردن با یک همســر دروغگو
اص ً
ال خوشایند نیست.
در مســیر زندگی های امروزی همسران زیادی
هستند که وقتی همسرشــان به آنها دروغ میگوید
احســاس میکنند که دیگر در ذهنشــان احترامی
تبیان :انتخاب همسر از مهم ترین انتخاب های
زندگی همه ماست که باید طبق معیارهای درست
انجام شود ،داشتن تناسب اعتقادی ،ظاهری و
فرهنگی همه مهم است اما اولویت هایش فرق
می کند.
برای اینکه دو نفر بتوانند با صلح و آرامش در کنار
هم ،زیر یک سقف زندگی کنند ،باید اصطالح ًا با
یکدیگر تفاهم داشته باشند .اما واقع ًا تفاهم به چه
معناست؟ چه ویژگی هایی در هر دو نفر باشد،
می توان گفت که با یکدیگر تفاهم دارند؟
تناسب مذهبی و اعتقادی
دو طرف ازدواج باید در زمینه مسایل مذهبی و
اعتقادی با یکدیگر تفاهم داشته باشند .صحبت
کردن راجع به کم و کیف انجام دادن اعمال مذهبی
مثل نماز خواندن و روزه گرفتن ،شرکت کردن در
مراسم مذهبی ،رفتن به سفرهای مذهبی ،در ازدواج
واجب است .نسبت به این مساله باید شفاف و واضح
صحبت شود .بهتر است که دین و مذهب دختر و
پسر هم یکی باشد .علت این مساله این است که
هنگامی که دو نفر از دو دین متفاوت با هم ازدواج
می کنند قطع ًا هر کدام می خواهند طبق دین و
مذهب خودشان فرزندشان را تربیت کنند و همین
مساله می تواند باعث ایجاد اختالف بین آنها شود.
ارزش های اساسی و تناسب در فرهنگ
مساله مهم دیگری که باید در ازدواج به آن توجه
کرد و نیازمند وجود تفاهم بین دو نفر خواهد شد،
ارزش هاست .دختر و پسر باید راجع به مسایلی
که برایشان ارزش به حساب می آید صحبت کنند.
صحبت کردن راجع به آداب و رسوم خانوادگی و

برای او قائل نیســتند ،اما به واقع چه می شــود که
ما انســان ها از مســیر صداقت و درســتی راه را به
ســوی دروغ گویی منحرف می کنیم؟ ریشــه این
رفتارهایمان کجا است؟
ریشــه دروغ گویی ها کجــای زندگی
است؟
یکی از علت های دروغ گفتن آن هم در محوریت

خانه و خانواده را می توان رفتارهای طرف مقابل در
مواجهه با موضوعات و مسائل مختلف دانست.
ممکن اســت برای مرد یا زنی چندین بار اتفاق
افتــاده که با گفتن حقیقت امــر مورد مؤاخذه طرف
مقابلــش قرار گرفتــه و همین امر باعث شــده که
همسران در برابر همدیگر از مسیر صداقت منحرف
شوند.
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اگر در این مســیر طرفین متشــرع و یا حداقل
اخالق مدار باشند ،شروع می کنند به توجیه تراشی
و اســتفاده از عباراتی چون «دروغ مصلحتی و امثال
این ها» و اگر هم برایشان مهم نباشد که به راحتی
بــدون هیچ عــذاب وجدانی دروغ های شــیرین و
شاخ داری می گویند که بیا و ببین!!
دروغی منفعت آمیز یا مصلحت آمیز؟!
یکی از مهم ترین آداب برای داشتن یک زندگی
ســالم و توأم با آرامش ،توجه به اخالقیات است که
بهترین مــکان برای عملی کــردن این اخالقیات،
محیط خانواده می باشــد .اهمیت توجه به اخالقیات
آن هم در مســیر عملی آن به حدی اســت که در
حدیثــی امام صادق(ع) یکی از مهــم ترین معیارها
بــرای دینداری مــردم را توجه داشــتن به یکی از
مصادیــق اخالق عملی می داننــد چنانچه در بیانی
فرمودند« :نگاه نکنید که شــخصی رکوع و سجود
طوالنــی دارد ،بلکه به صــدق حدیث و ادای امانت
او نگاه کنید» و صداقت به این معناســت که گفتار،
کردار و زبان با قلب ما سازگار باشد و بهترین مکان
برای تمرین صداقت ،هم محیط خانواده است.
حدیث های ساختگی درست نکنیم!
در این میان عده ای از روایاتی که هیچ سندیتی
برای آن ها بیان نشــده اســتفاده می کنند و اذعان
دارند که «مرد می تواند به همسرش دروغ بگوید»
فقهای بزرگ شیعه دروغ گفتن به همسر را جایز
نمی دانند ،و دروغ مصلحتی را تنها و تنها در شرایط
حفظ جان و اصالح ذات بین جایز شــمرده اند ...پس
منافع خود و دروغ های منفعت ساز را به پای دین و
سخن اهل بیت و دروغ مصلحتی نگذاریم که به واقع
صدمات غیر قابل جبرانی را در پی خواهد داشت.

تناسب های مهم در ازدواج
فرهنگی هم در این دسته قرار می گیرد .دونفر از
دو شهر و دو فرهنگ متفاوت ،حتما باید راجع به
جزئیات فرهنگشان ،آداب و رسومی که دارند و نوع
مراسم های مربوط به ازدواجشان با یکدیگر شفاف و
واضح صحبت کنند.
تناسب های ادراکی
دو طرف باید در زمینه درک کردن مسایل با هم
تفاهم داشته باشند .نزدیک بودن سطح تحصیلی
دختر و پسر و خانواده هایشان به یکدیگر نیز می تواند
از عوامل تفاهم به حساب بیاید .این مساله را باید
در نظر داشته باشیم که لزوم ًا هر کسی که سطح
تحصیالت باالیی دارد فرد با فهم و درک باالیی
به حساب نمی آید و با دیدن این فرد حتم ًا باید با
یکدیگر صحبت کنید تا با میزان واقعی درک طرف
مقابلتان آشنا شوید.
تناسب در اقتصاد
طرفین ازدواج باید در مسایل اقتصادی هم با یکدیگر
تفاهم داشته باشند و در یک سطح قرار گرفته باشد.
سطح اقتصادی متفاوت می تواند در آینده باعث ایجاد
اختالف بین همسران شود .سطح درآمد ،نوع خرج
کردن ،میزان خرید رفتن ،محله زندگی ،نوع وسیله
نقلیه جز تناسب های اقتصادی به حساب می آیند.
البته الزم نیست عین ًا مثل هم باشند اما نزدیک بودن
طبقه اقتصادی به آرامش آینده شان کمک خواهد
کرد.

تناسب های ظاهری
بهتر است که دختر و پسر از نظر ظاهر نیز به یکدیگر
شبیه باشند .چهره ،اندازه قد و وزن 3 ،معیار مهم
در این زمینه هستند .هیچ فردی زشت نیست و
زیبایی یک مفهوم نسبی می باشد .توجه داشته باشید
که ظاهر طرف مقابلتان را دوست داشته باشید و
بپسندید .بهتر است که قد پسر از دختر بلندتر باشد
زیرا مردانی که قد کوتاهتری نسبت به خانم دارند،
حس حمایت را به همسرشان نمی دهند و اگر مرد
از زن قد بلندتری داشته باشد ،حس حمایت شدن و
حامی بود را به زن منتقل می کند.
ساده ترین مشکل همسرانی که از نظر وزن با
یکدیگر تشابهی ندارند ،نوع راه رفتن آنها است.
فردی که الغرتر هست تند تند و فردی که چاق
تر هست آرام آرام راه می رود .همین مساله باعث
می شود که این دو نفر نتوانند شانه به شانه همدیگر
راه بروند و نهایت ًا حس مثبتی را از در کنار هم بودن
در فضای خارج از منزل تجربه نمی کنند .اگر در همه
موضوعات تفاهم وجود داشت می شود در بحث
ظاهر چندان سخت نگرفت .هستند زنان و مردانی
که تناسب ظاهری ندارند اما از نظر روحی و ادراکی
آنقدر شبیه به هم اند که می توانند همراه خوبی برای
هم باشند .این بستگی به شما دارد که چقدر برای
تان این موضوعات مهم است.
تناسب سیاسی

مساله دیگری که همسران باید در آن تفاهم داشته
باشند ،سیاست است .باید قبل از ازدواج نظر دو
نفر خیلی شفاف و واضح نسبت به مسایل سیاسی
روز بررسی شود .اگر دو نفرد با دو دیدگاه سیاسی
متفاوت با یکدیگر ازدواج کنند و هر کدام از آنها
بسیار پای بند به نظرش باشد ،می تواند زمینه ساز
ایجاد اختالفات و تعارضات زناشویی شود.
تناسب شخصیتی
داشتن شخصیت های مشابه هم می تواند به
پیشگیری از ایجاد اختالف و تعارض کمک کند .اما
اگر دو نفر با دو تیپ شخصیتی متفاوت با همدیگر
ازدواج کنند فقط در صورتی می توانند با هم زندگی
خوبی را داشته باشند که نوع تیپ شخصیتی همدیگر
را بشناسند و راهکار مناسب برقراری ارتباط با آن را
هم یاد بگیرند .پیشنهاد می شود قبل از عقد کردن،
حتما یک تست ارزیابی و شناخت نوع تیپ شخصیتی
انجام دهید.

نحوه پاک کردن لکه روغن از شلوار جین
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بیتوته :با روش های ساده ای می توان لکه های روغن روی شلوار جین را تمیز کرد .روش هایی
مثل آب و صابون ،آب و نمک و موارد دیگری که در این مطلب آورده شده.
از بین بردن لکه روغن با مایع ظرفشویی
اگــر اجازه دهید چربی روی شــلوار بماند تمیز کردن آن به مراتب ســخت تر می شــود .باید
به محض اینکه متوجه لکه روغن روی شلوار شدید آن را هر چه زودتر تمیز کنید.
یک عدد دســتمال کاغذی را بردارید و با ضربه روی لکه بزنید تا چربی های اضافه را بگیرد .با
این کار تمیز کردن لکه روغن آسان تر می شود.
برای از بین بردن لکه روغن اســتفاده از آب گرم بهتر است .لگن را از آب گرم پر کنید و شلوار
را داخل آب قرار دهید.
مقداری مایع ظرفشویی روی لکه روغن بریزید .سپس به مدت  ۲الی  ۳دقیقه مایع را با مسواک
روی شلوار بمالید .اگر مایع ظرفشویی ندارید از شامپو یا مایع لباسشویی استفاده کنید.
دوباره لگن را از آب گرم پر کنید و شلوار را با آب گرم بشوئید و در نهایت شلوار را از بند آویزان
کنید تا کامال خشک شود.
روش پاک کردن لکه روغن با نشاسته
این روش راه حل خوبی برای از بین بردن چربی روی شــلوار جین اســت .چه لکه روغن کهنه
باشــد چه جدید .شلوار را روی سطح صافی قرار دهید و مقداری نشاسته روی لکه روغن بریزید تا
روی لکه را کامال بپوشــاند .بعد از یک ســاعت با دست نشاسته ها را روی شلوار بمالید و با اسفنج
مرطوب پاک کنید.
طرز تمیز کردن لکه روغن با اسپری مو
اگر وقت زیادی برای تمیز کردن شــلوار ندارید روی لکه روغن کمی اسپری مو بپاشید .سپس
با ماشین لباسشویی بشوئید و خشک کنید .اسپری مو تاثیر فوری روی لکه ها می گذارد .پس نیاز
نیست قبل از شستشو چند ساعت بگذارید روی لکه بماند.
تکنیک از بین بردن لکه روغن با نوشابه
کمی نوشــابه روی لکه بریزید و بگذارید  ۱الی  ۲ســاعت بماند .ســپس شــلوار را در ماشین
لباسشــویی بشوئید و خشک کنید .نوشابه بیشتر از  ۲ساعت نباید روی لباس بماند چون لکه ایجاد
می کند.
لکه بری روغن از شلوار جین با ژل آلوئه ورا
چند دقیقه شلوار را در آب خیس کنید .سپس روی لکه روغن را با ژل آلوئه ورا بمالید .در نهایت
شلوار را در ماشین لباسشویی بشوئید.
تمیز کردن لکه روغن شلوار جین سفید
ابتدا با دســتمال کاغذی روی لکه ضربه بزنید .با این کار تمیز کردن لکه روغن روی شــلوار
راحت تر می شود.
مقداری آب گازدار روی لکه بریزید .کربن آب گازدار بیشــتر از آب معمولی در تمیز کردن لکه
چربی موثر است.
با نمک لکه روغن را از شلوار جین از بین ببرید
مقداری نمک درشــت روی لکه چربی بریزید و با اســتفاده از دستمال کاغذی روی آن بمالید.
اگر نمک درشــت ندارید از نشاسته یا جوش شیرین استفاده کنید .این مواد چربی را به خود جذب
می کنند.
مایع دستشویی یا ظرفشویی مناسب برای از بین بردن لکه روغن
مقداری مایع دستشــویی یا ظرفشــویی روی لکه روغن بریزید و با استفاده از دستمال کاغذی
روی آن بمالید.
در آخر شلوار را شستشو داده و از بند آویزان کنید تا خشک شود.

ثبتی و دادگستری
آگهی حصر وراثت
لیال پاکزاد فرزند اکبر دارای شناسنامه شماره  24240متولد 1352/4/15
به شرح دادخواست به کالسه  196/96از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر پاکزاد فرزند
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اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2محمدرضا پاکزاد به شماره شناسنامه  18100صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
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فرزند متوفی
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متوفی
 -5معصومه سلطان پاکزاد به شماره شناسنامه  17448صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -6بتول بیگی به شــماره شناسنامه  187صادره از حوزه استهبان همسر
دائمی متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
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رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف استهبان
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آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3ناحیه  3شیراز
فرحناز امیدی جزه به موجب وکالتنامه به شماره  53434مورخ 96/9/30
دفتر  348شیراز از گرجعلی امیدی با تسلیم دو برگ استشهادیه شهود
سند مالکیت المثنی که در دفترخانه  348اسناد رسمی شیراز به شماره
یکتا  139602154788002495تنظیم گردیده اســت مدعی اســت که
تعداد یک جلد ســند مالکیت دفترچهای ششدانگ عرصه و اعیان یک
قطعــه زمین به پــاک  8/11997واقع در بخش  3شــیراز که در دفتر
 394صفحه  272ذیل ثبت شــماره  58770به نام گرجعلی امیدی ثبت
و ســند مالکیت تک برگ به شماره چاپی  /81 -138700الف صادر شده
و به علت اسبابکشــی مفقود گردیده که نامبرده تقاضای صدور سند
المثنی نموده است مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت
آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک و سند مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از
انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند
مالکیت اعالم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در
صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/23787م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

آگهی حصر وراثت
اصغر شبان دارای شناسنامه شــماره  2529774013متولد 1345/1/1
به شرح دادخواســت به کالســه  96/313ح ش ایج از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
محمود شبان فرزند حسن به شــماره شناسنامه  2529255328در
تاریخ  92/5/13در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2اکبر شــبان به شماره شناســنامه  2529315213صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -3حمیده شبان به شماره شناسنامه  2529945624صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -4مهدی شبان به شماره شناســنامه  2529940037صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -5مریم شبان به شماره شناسنامه  31صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفی
 -6جمیله شــبان به شماره شناسنامه  2529823308صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -7عباس شــبان به شماره شناسنامه  2529785449صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -8گل تاج شــبان به شماره شناسنامه  2529315221صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -9هاشم شبان به شماره شناســنامه  2529801381صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /263م الف
شورای حل اختالف ایج استهبان
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه سجاد محمدی فرزند محمد در پرونده شماره 950616
این شعبه به اتهام سرقت (کشروی)  24حلقه طالی سفید با خودروی
ســواری پژو با شــماره پالک  672ب  18ایران  29موضوع شکایت
ابراهیــم ناصری تحت تعقیب قرار دارد و به واســطه نامعلوم بودن
محل اقامت ایشان ابالغ میسر نگردیده به این وسیله بر اساس ماده
 174قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ میشود ظرف یک ماه از
تاریخ نشر آگهی جهت دفاع و تفهیم اتهام مذکور در این شعبه حاضر
شــوید ،در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر تصمیم غیابی
اتخاذ میگردد.
/265م الف
دادستان دادسرای عمومی و انقالب استهبان
مصطفی انصاری

آگهی حصر وراثت
ثریا بهدادی حقیقت دارای شناســنامه شــماره  1341متولد  1359به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان بهادر معمری کیا به شماره شناسنامه
 1083در تاریخ  95/7/27در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشــخصات فوقالذکر ثریا بهدادی حقیقت همســر
متوفی
 -2فرشاد معمری کیا به شــماره شناسنامه  2282384180صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -3فیروزه معمری کیا به شــماره شناسنامه  2282796111صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -4زهرا معمری کیا به شماره شناســنامه  2283755174صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -5فاطمه معمری کیا به شــماره شناسنامه  2284662031صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -6معصومه معمری کیا به شماره شناسنامه  2286518890صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -7رقیه معمری کیا به شــماره شناسنامه  2287383646صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -8خانم جان معمری مطلق به شماره شناسنامه  1078صادره از حوزه
تیره فیوج مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /23799م الف
شعبه  33مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  /15591م الف مورخ  96/7/19صادره از
شعبه  16شــورای حل اختالف شــماره یک که طبق دادنامه شماره
 9609977142100323قطعیت یافته است گلشن رفیعی به پرداخت
مبلغ سه میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر
تأدیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ هشتاد و چهار و پانصد
تومان بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له و نیم عشــر اجرا در
حق صندوق دولت در حق محکوم له حبیباله احمدزاده کوشکقاضی
محکوم گردیده است بدینوسیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف ده
روز از تاریخ انتشــار این آگهی نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام
نمایــد در غیر اینصورت در جهت اجرای حکــم مزبور وفق مقررات
اقدام خواهد شد.
/23795م الف
شورای حل اختالف شعبه  16مجتمع شماره یک شیراز

آگهی حصر وراثت
سمیه کارگر دولت آبادی دارای شناسنامه شماره  1097متولد 63/9/27
به شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان حسین کارگر دولت آبادی به شماره
شناسنامه  1859در تاریخ  95/3/8در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2زهرا کارگر دولت آبادی به شماره شناسنامه  4640028598صادره
از حوزه بروجن فرزند متوفی
 -3امید کارگر دولت آبادی به شــماره شناسنامه  1313صادره از حوزه
آباده فرزند متوفی
 -4شهاب کارگر دولت آبادی به شماره شناسنامه  3610817453صادره
از حوزه زاهدان فرزند متوفی
 -5مسعود کارگر دولت آبادی به شماره شناسنامه  6320042117صادره
از حوزه چهارمحال و بختیاری فرزند متوفی
 -6مریم مالشــاهی به شماره شناســنامه  914صادره از حوزه زاهدان
زوجه متوفی
 -7زهرا میرزائی به شماره شناسنامه  12272صادره از حوزه اقلید زوجه
متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /23789م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
حســین مروج باوریانی دارای شناسنامه شــماره  2440055336متولد
 1368به شــرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالم مروج باوریانی به شماره
شناسنامه  656در تاریخ  96/9/26در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر حسین مروج باوریانی فرزند متوفی
 -2رقیه هاشمی شــبانکاره به شماره شناســنامه  711صادره از حوزه
فیروزآباد همسر متوفی
 -3حمید مروج باوریانی به شماره شناســنامه  2281056910صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -4لیال مروج باوریانی به شماره شناســنامه  2282676882صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /23792م الف
شعبه  33مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز

