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آشنایی با شهرهای رویایی اروپا که کمتر
شناخته شده اند

همه جای شــهر پراکنده شده اند بنابراین اص ً
ال و ابداً با یک شهر خاموش و
یکنواخت روبه رو نیستید.
برگن در نروژ

بیتوته :اگر چه به احتمال خیلی زیاد تا حاال اص ً
ال اســم این شهر هم به
گوشتان نخورده است با این حال باید بدانید که این شهر در سال  ۲۰۱۱به
عنوان پایتخت فرهنگی اروپا شناخته شد و جای تعجب است که از آن مدت
تقریبا  ۶ســال می گذرد اما هنوز هم که هنوز است خبری از شلوغی های
توریســتی در این شهر نیست .احتما ًال آن ها نمی دانند که در این شهرهای
اروپایی اروپا چه چیزی را از دســت داده اند فــواره های دیدنی ،قلعه های
قرون وســطایی و مردم محلی دوســت داشتنی که عاشــق شادی اند و از
هر فرصتی برای آن اســتفاده می کنند .اگر که به تاریخ ،خیابان های سنگ
فرش شــده ،ساختمان های قرون وسطایی ،کلیساهای قدیمی و کافه های
گرم و دوست داشتنی عالقه دارید حتم ًا به تورکو در فنالند سر بزنید.
گیرونا در اسپانیا

سال بیست و  سوم شماره 6257

اسم ایتالیا هم امکان دارد که فوراً ذهنتان را به سمت توسکانی ببرد .جایی
پر از مزرعه های زیتون ،مناظر کوهســتانی بدیع که با خورشید مدیترانه ای
گرم می شود ،یا شاید هم ســبزی چمنزارهای وسیع و بی انتهایش؟ ما به
شــما اطمینان می دهیم که هر سانتیمتر از سینا واقع ًا شگفت انگیز است و
جایی عالی برای گشــت و گذار .سینا یکی از لوکیشن های فیلم جیمز باند
است و وقتی که در خیابان های آن قدم می زنید انگار که در حال قدم زدن
در رویایی هستید که به واقعیت تبدیل شده است.
شــهر باستانی سینا در طول  ۳تپه کشیده شده است و پیازا دل کمپو هم
در آن واقع شده است ،می توانید از پیازا دل کمپوی شگفت انگیز باال بروید
تا چشم انداز خارق العاده از شهر داشته باشید .شاید هم دوست داشته باشید
در موزه های تاریخی آن بگردید ،فقط یک توصیه! حتم ًا قبل از سفر حافظه
گوشــیتان را کام ً
ال پاک کنید تا مطمئن شــوید در سینا فضای کافی برای
عکس گرفتن را دارید.
آرهوس در دانمارک

یکی دیگر از شــهرهای رویایی اروپا که همیشه نام آن در ذهنتان حک
خواهد شــد ،شهر برگن در نروژ اســت .این شهر در جنوب غربی نروژ واقع
شده است و شهری ساحلی و یک جای به معنای واقعی حیرت آور است که
با کوه ها و تپه های پر فراز و نشیب احاطه شده است.
با هر قدمی که در این شهر برمی دارید احتما ًال خدا را به خاطر این همه
زیبایی هایی که خلق کرده است فوراً شکر می کنید ،اما فقط جذابیت های
طبیعی آن دیدنی نیستند ،خانه ها و کلبه های چوبی با سقف های رنگارنگ
و با صخره هایی که روی قله های آن را برف گرفته اســت باعث شــده تا
منظره ای درست شبیه به تابلوی نقاشی در جلوی چشمانتان ظاهر شود.
سینا در ایتالیا
اگر دوست دارید تا یکی از شهرهای آرام و بی سرو صدای و کوچک اما
از شهرهای رویایی اروپا را ببینید ،باید فکر جایی مثل کپنهاگ و یا استکهلم
را از ســرتان بیرون کنید .وقتی صحبت از شــهرهای خیالی اروپا می شود
قطع ًا آرهوس دانمارک باید یکی از آن ها باشــد ،این شهر علی رغم کوچک
بودنش توانست در سال  ۲۰۱۷کاندیدای پایتخت فرهنگی اروپا شود و حتی
رای هم آورد و به همین دلیل توریستی شدن آن اص ً
ال دور از انتظار نیست.
در ســال گذشته این شهر رتبه ی منطقه ی پرخور اروپا را به دست آورد
یعنی چی؟ یعنی به خاطر رســتوران های میشلن استارش به یکی از مقاصد
شــکم گردی توریست ها در اروپا تبدیل شد .کافه های این شهر هم بسیار
عالی هستند و محیطی فوق العاده دارند.

از فنالند بیرون می آییم و به ســمت اسپانیا می رویم همان کشوری که
وقتی صحبت از آن می شود همه فوراً یاد مادرید یا بارسلونا می افتند غافل
از این که شهری کوچک تر از این دو هم وجود دارد که هر سانتیمترش آنها
را انگشت به دهان می کند ،داریم از گیرونا حرف می زنیم.
این شهر کاتاالنی باستانی یک کلیسای جامع بسیار دیدنی را درست در
مرکز خود جا داده اســت ،رستوران هایی که نشان های میشلین را دارند در
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گوتنبرگ در سوئد
گوتنبرگ دومین شــهر بزرگ سوئد اســت اما هر گوشه ی آن به اندازه

اســتکهلم زیبا و دیدنی است .یک پیاده روی کوچک در شهر کافیست تا با
دنیایی از تاریخ و جذابیت های دیدنی آشــنا شوید .حتم ًا در گوتنبرگ فیکا
را امتحان کنید ،این شــهر کافه های زیادی را در خود جای داده است که
انتخاب از بین آن ها واقع ًا کار مشــکلی اســت اما از بیــن همه ی آن ها
 Ahlströms Konditoriچیز دیگری اســت ،این کافه صدها سال
اســت که فیکا ســرو می کند و بنابراین می توانید مطمئن باشید که کام ً
ال
کارشان را بلدند.
ادینبورگ در اسکاتلند

بیشتر وقت ها وقتی یک عکس از گوشه و کنار شهر ادینبورگ را نشان
می دهند خیلی از ما آن را با لندن اشــتباه می گیریم اما ادینبورگ اسکاتلند
واقع ًا جای خاصی اســت از غذاهایش گرفته تا فرهنگ و موسیقی و… و
البته اینکه ارزانتر هم است!
بنابراین می توانید چندین روز را در این شهر رویایی اروپا بدون نگرانی
از هزینــه های باال بگذرانید و در پارک و مغازه های لوکس آن قدم بزنید و
در رستوران های فوق العاده اش غذاهای با کیفیت نوش جان کنید!

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 شماره  139660311008002768هیأت مورخ  96/10/6موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم ماه بیبی نیک اقبال جهرمی فرزند مالحسین
به شماره شناسنامه  4224صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  695/92مترمربع پالک  856فرعی از  4072اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  116فرعی از  4072باقیمانده قطعه واقع در
بخش  11فارس خریداری از مالک رسمی 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 داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید ،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 وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/8 :
/965م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139660324009006587مــورخ  96/9/13هیأت
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشــهر تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی محمود ارزم نیا فرزند مختار به شماره شناسنامه
 343صادره از بوشــهر به شــماره ملی  3500948847در ششدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  23/10مترمربع پالک  1201فرعی از 3762
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3762/326اصلی واقع در بخش
دو بوشهر خریداری از حســین چوپانیان مالک رسمی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه 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 اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/8 :
/2098م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
سهراب خواجه

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 آرای صــادره بــه شــمارههای  139660311008002780و
 139660311008002782هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حــوزه ثبت ملک جهرم تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضیان به
ترتیب صدور آرا ســید علی موسویپور فرزند سید احمد به شماره
شناســنامه  1030صادره از جهرم و همچنین زهرا پالهنگ به شــماره
شناسنامه  11512صادره از جهرم هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع
از ششدانگ یکباب خانه تحت پالک  4094/8800مفروزی از پالک 1202
فرعــی از  4094اصلی به مســاحت  200/43مترمربع واقع در بخش 11
فارس خریداری از مالک رســمی 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 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 اول96/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/8 :
/964م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  25000611مورخ  96/10/2هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اداره آموزش و پرورش خفر به شماره شناسه 14002536647
صادره از خفر نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت
 1240/95مترمربــع تحت پالک  160/462مفــروزی از پالک 160/120
واقع در روســتای باغ کبیر خفر بخش  9فــارس انتقالی از (اهدائی از
طرف اهالی محل) محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  60روز اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت 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 اول96/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/8 :
/289م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر
رضا حقانی نیا

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  25000653مورخ  96/10/16هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اداره آموزش و پرورش خفر به شــماره شناسه  14002536647صادره
از خفر نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  2069/12مترمربع تحت پالک  192/572مفروزی از پالک  192/399واقع در روستای
شــرقی بخش  9فارس انتقالی از (اهدائی از طرف اهالی محل) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت  60روز اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،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 اول96/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/8 :
/290م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر
رضا حقانی نیا

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  139660311008002948هیأت مــورخ 96/10/11
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی نامدار جعفــری زنگویی فرزند همت به
شماره شناســنامه  309صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  345/76مترمربع پالک  41فرعی از  8203اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  3فرعی از  8203اصلی واقع در بخش  11فارس
خریداری از مالک رســمی 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 نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت 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 اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/8 :
/957م 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 شماره  139660311001021977مورخ  96/9/26هیأت دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی سید مومن حســینی فرزند سید محمدرضا به شماره
شناســنامه  1034و کد ملی  2390765084صادره از ممسنی در ششدانگ
یکباب مغازه به مســاحت  49/10مترمربع پالک  65091فرعی از  1652اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  10179فرعی از  1652اصلی واقع در بخش چهار
شیراز خریداری از مالک رسمی خانم ایران مشایخ محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 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 اول96/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/8 :
/23810م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  25000614مــورخ  96/10/2هیــأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اداره آموزش و پرورش خفر به شــماره شناسه
 14002536647صادره از خفر نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان
به مساحت  1350/01مترمربع تحت پالک  192/571مفروزی از پالک
 192/298واقع در روســتای شرقی بخش  9فارس انتقالی از (اهدائی
از طرف اهالی محل) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  60روز 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/8 :
/288م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر
رضا حقانی نیا

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  139660311008002763هیأت مــورخ  96/10/6موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی علیرضا رحمانیان فرزند محمد به شــماره شناسنامه 2460215411
صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  363مترمربع پالک
 8803فرعی از  4094اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4094اصلی واقع
در بخش  11فارس خریداری از مالک رســمی 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 نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 اول96/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/8 :
/970م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به اسماعیل اصلی خوب فرزند صادق که به موجب دادنامه
شــماره  9609977141800469در پرونــده کالســه  13 /960170ش
به خواســته مطالبه وجه طلب به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان
بابت اصل خواســته به انضمام خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم
دادخواســت ( )96/4/11لغایت یوماالدا و هزینه دادرســی به مبلغ
 5020000ریال در حق خواهان مختار عباسی محکوم گردیده است ابالغ
میشود چنانچه نســبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست
روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواســت خود را به این مرجع واقع
در بلوار جانبازان شهرک صدا و سیما جنب دادگاه تصادفات تسلیم
نمایــد در غیر اینصورت پس از انقضای مهلــت مقرر طبق مقررات
قانونی اقدام خواهد شد.
 /23805م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه سیزدهم مجتمع شماره یک شیراز
مهدی نامی

آگهی
خانم ســهیال جــوکار فرزند محمدرضا نســبت بــه دادنامه شــماره
 9609977128101159صــادره در پرونــده کالســه  960682این دادگاه
تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده اســت نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده
علیرضا قرهخانی مقدم فرزند حسین مجهولالمکان میباشد مراتب برای
یک نوبت آگهی میشــود تا نامبرده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت
ده روز به دفتر این دادگاه مراجعه و نســخه دوم دادخواســت و ضمائم
تجدیدنظرخواهــی را دریافت و در مهلت مقرر پاســخ خود را کتب ًا به این
مرجع واقع در شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان
داراب تسلیم نماید .پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اقدام خواهد شد.
 /641م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی داراب
فیروزآبادی

