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سال بیست و سوم شماره 6463

آشنایی با روستای تمین در سیستان و بلوچستان
همســایگی با آتش فشــان نیمه فعال «تفتان» در کنــار آب فراوان و خاک
حاصلخیز ،روســتایی با صفا را در اقلیم جنوب شــرقی ایران پدید آورده اســت؛
روســتای «تمین» در  50کیلومتری شهرســتان «میرجاوه» استان سیستان و
بلوچســتان که نشانه های اســتقرار طوالنی انسان با وجود معماری صخره ای،
قلعه و گورســتان های تاریخی در آن به خوبی به چشم می آید .با سفر به تمین
همنشــینی با اهالی خونگرم این روســتا در کنار هوای معتدل و حتی خنکش را
تجربه کنید .برای رســیدن به روستای تمین باید خودتان را به زاهدان برسانید.
در زاهدان از ابتدای جاده میرجاوه ،تاکســی ها و خودروهای گذری با کرایه پنج
تا هفت هزار تومان شــما را به میرجاوه می رســانند؛ در این جاده آسفالته75 ،
کیلومتر راه تا میرجاوه در پیش دارید .مســیر  50کیلومتری میرجاوه تا تمین را
هم می توانید با ماشــین های گذری یا تاکسی بروید ،بعد از  40کیلومتر در این
مسیر به روســتای «سیاه جنگل» می رسید و حدود ســه کیلومتر جلوتر ،جاده
سمت راست شما را به تمین می رساند.
مکان های دیدنی روستای تمین
چشمه حضرت موسی :چشمه آب شیرین «حضرت موسی» تنها منبع
آب شرب و کشــاورزی اهالی روستاست که از دل صخره ای عظیم می جوشد
و آبشار کوچکی که در مســیرش می سازد ،چشم انداز زیبایی را به وجود آورده
اســت .آب این چشمه با امالح معدنی فراوان که در تابستان خنک و در زمستان
گرم است ،سرچشمه رودهایی است که پس از سیراب کردن آبادی های دهستان
تمین و گذر از دهستان همجوار «الدیز» ،از مرز ایران خارج شده ،به ریگزارهای
کشور پاکستان می ریزد.
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آســیاب آبی :از جاذبه های دیگر روستای خوش آب و هوای تمین ،چهار
آســیاب آبی اســت که با توجه به وجود منابع آب منطقه ،استفاده از آنها متداول
بوده است .این آســیاب ها که به ثبت ملی هم رسیده اند همچون آسیاب های
روستاهای اطراف ،در حال حاضر غیر فعال و متروکه هستند.
معمــاری صخره ای :دیدن اتــاق هایی که در دل صخره کنده شــده،
داالن هایی که شــما را از اتاقی به اتاق دیگر می رساند و باید به صورت نشسته
وارد آن شــوید ،حتما شما را به تعجب وا می دارد .این اتاق های صخره ای که
به ثبت ملی هم رسیده ،در حیاط خانه یکی از روستاییان واقع شده است و البته
تنها با اجازه صاحبخانه می توانید این اتاق ها را ببینید.
گورســتان صخره ای :در نزدیکی این اتاق هــای صخره ای ،کوه کم
ارتفاعــی وجود دارد که پر اســت از مقبره هایی که گرچه ســنگ قبر آنها طی
سال های گذشــته به سرقت رفته است ولی دیدن شــان خالی از لطف نیست.
تعدادی از قبرها هم به مرور زمان و در اثر فرســایش خاک باز شــده و اسکلت
مردگان را آشکار کرده است .از اینجا چشم انداز بهتری از کوه تفتان را در پیش
چشم تان خواهید داشت.
قبرستان هفتادمال :قبرســتان تاریخــی «هفتادمال» با قبرهای خشتی و
شــکل و شــمایلی منحصر به فرد در  20کیلومتری تمین قرار گرفته که برای
رسیدن به آن می توانید با ماشین شخصی یا ماشین اهالی روستا بروید .دسترسی
به این قبرســتان که در غار طبیعی کمانی شــکل در سینه کوه قرار دارد ،با راه
پلکانی ممکن شــده است ،پس بازدید از این مجموعه با قدمتی حدود  800سال
را از دست ندهید.

ثبتی و دادگستری

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337
آگهی ابالغ نظریه کارشناس
بدینوسیله به علی غضنفری ،عطا برزگر و یعقوب کرمی که به موجب
نظریه کارشــناس یک نفره در پرونده کالســه  970302به خواسته
اثبات مالکیت در خصوص دعوی خواهان هاشــم صابری شهر خفری
نظریه کارشناســی  1309/172ابالغ میشود چنانچه نسبت به نظریه
کارشــناس اعتراض دارد ظــرف  7روز از تاریخ انتشــار این آگهی
درخواســت خود را به این مرجع واقع در بنیهاشمی تسلیم نماید در
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام
خواهد شد.
 /15043م الف
شورای حل اختالف شعبه  34مجتمع شماره دو شیراز
آگهی حصر وراثت
یلدا کوهبر دارای شناســنامه شــماره  1396متولد  1357به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان علی کازرونی سامری به شماره شناسنامه
 310در تاریخ  97/6/31در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشــخصات فوقالذکر یلدا کوهبــر صادره از آبادان
همسر متوفی
 -2کیان کازرونی سامری به شماره شناسنامه  2284545955صادره
از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -3ابراهیم کازرونی سامری به شماره شناسنامه  983صادره از حوزه
آبادان پدر متوفی
 -4کبری ناصری پور به شماره شناسنامه  1186صادره از حوزه دزفول
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.
 /15030م الف
شعبه  33مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت بخش دهم فارس شهرستان فسا
مینا معصومی با تســلیم دو برگ استشهادیه مدعی است که تعداد
یک جلد سند موازی یک سهم مشاع به استثنای ثمن اعیانی از  8سهم
ســهام ششــدانگ مربوط به پالک  8فرعی از  2929اصلی واقع در
بخش دهم فارس شهرستان فســا که ذیل ثبت  17534صفحه 412
دفتــر  232امالک بنام خودش ثبت و ســند مالکیت صادر گردیده
مفقود گردیده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت گردیده مراتب
طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت آگهی
میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی
سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
رونوشت:
 -1ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به آدرس شــیراز خیابان
خلیلی نبش کوچه 8
/693م الف
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فسا
محسن مرتضوی نیا
آگهی فقدان سند مالکیت بخش دهم فارس شهرستان فسا
مینا معصومی با تســلیم دو برگ استشهادیه مدعی است که تعداد
یک جلد سند موازی یک سهم مشاع به استثنای ثمن اعیانی از  8سهم
سهام ششــدانگ مربوط به پالک  61فرعی از  2877اصلی واقع در
بخش دهم فارس شهرستان فســا که ذیل ثبت  17533صفحه 409
دفتــر  232امالک بنام خودش ثبت و ســند مالکیت صادر گردیده
مفقود گردیده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت گردیده مراتب
طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت آگهی
میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی
سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
رونوشت:
-1اداره کل محترم اموال و امالک استان فارس (ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) به آدرس شیراز خیابان خلیلی نبش کوچه )8
/692م الف
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فسا
محسن مرتضوی نیا

آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدینوسیله به مســعود امینی بانه فرزند محمدغفور ابالغ میگردد به
موجب دادنامه شماره  970997712840638در پرونده کالسه 970295
به اتهام کالهبرداری رایانهای به میزان  15000000ریال به پرداخت 30000000
ریال جزای نقــدی در حق صندوق دولت و رد مال مبلغ  15000000ریال در
حق محکوم له مسلم صادقپور فرزند لطفی محکوم گردیدهاید به لحاظ
غیابی بودن رأی صادره میتوانید ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی
تقاضای واخواهی نمایید.
 /459م الف
مدیر شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان داراب
معصومی
آگهی حصر وراثت
حسین ســرحدی دارای شناسنامه شــماره  377متولد  1335به شرح
دادخواست به کالســه  970565از این شــورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان توران آقاسی به شماره
شناسنامه  621در تاریخ  97/3/13در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر حسین سرحدی فرزند متوفیه
 -2پروانه ســرحدی به شماره شناســنامه  6820صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -3سهیال سرحدی به شماره شناســنامه  8589صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -4حمید سرحدی به شماره شناسنامه  491صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفیه
اینک با انجام تشریفات 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 انتشــار آگهی به شورا
تقدیم نمایند بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت وفــق مقررات اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
 /15031م الف
شعبه  38مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت بخش دهم فارس شهرستان فسا
مینا معصومی با تســلیم دو برگ استشهادیه مدعی است که تعداد یک
جلد ســند موازی یک سهم مشاع به استثنای ثمن اعیانی از  8سهم سهام
ششدانگ مربوط به پالک  55فرعی از  2877اصلی واقع در بخش دهم
فارس شهرستان فسا که ذیل ثبت  17531صفحه  403دفتر  232امالک
بنام خودش ثبت و سند مالکیت صادر گردیده مفقود گردیده تقاضای
صدور المثنی ســند مالکیت گردیده مراتــب طبق اصالحیه تبصره یک
اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت
به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد
خود میباشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبــت محل مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید
و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و
به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
رونوشت:
-1اداره کل اموال و امالک استان فارس (ســتاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره))
/691م الف
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فسا
محسن مرتضوی نیا
آگهی حصر وراثت
اسماعیل سهراب پور دارای شناســنامه شماره  14متولد  1352به شرح
دادخواســت به کالســه  97/193ح ش رونیز از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمرضا
سهراب پور به شــماره شناســنامه  46در تاریخ  97/6/30در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2محسن سهراب پور به شماره شناسنامه  791صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -3قدرت سهراب پور به شماره شناسنامه  38صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -4حسنعلی سهراب پور به شماره شناسنامه  136صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -5لیال سهراب پور به شماره شناسنامه  11صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفی
 -6صدیقه شیرازی به شماره شناســنامه  354صادره از حوزه استهبان
همسر دائمی متوفی
اینک با انجام تشــریفات 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 اســت پس از انقضاء مهلــت وفق مقررات اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
 /232م الف
شورای حل اختالف شهر رونیز استهبان

آگهی حصر وراثت
فاطمه زهرا طلوع حسنپور دارای شناسنامه شماره  68متولد 1339
به شــرح دادخواست از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم بیبی ساجدی مشهدی
به شماره شناسنامه  1449در تاریخ  95/10/27در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2هاشم طلوع حســنپور به شماره شناسنامه  395صادره از حوزه
مشهد فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفیه 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.
 /15033م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشود علیناز رضایی دادخواستی به خواسته الزام
به تنظیم ســند خط موبایل به طرفیت  -1حســن کیانی  -2صدیقه
محمدزاده جلیانی تسلیم شــوراهای حل اختالف بنیهاشمی نموده
که به این شــعبه ارجاع و به کالســه /970487ش 37ثبت و وقت
رســیدگی برای مورخ  97/8/26ســاعت  4عصر تعیین شده است
اینک به علت مجهولالمکان بودن خواندگان به درخواســت خواهان
و دستور شــورا و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا
خواندگان از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا
واقع در بلوار رحمت مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت یاد شــده
جهت رســیدگی حاضر گردند در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
/15040م الف
شورای حل اختالف شعبه  37مجتمع شماره دو شیراز
آگهی حصر وراثت
کسری زرین چنگ مکال دارای شناسنامه شــماره  2042متولد 1364
به شــرح دادخواست به کالســه  970600از این شــورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مجید
زرین چنگ مکال به شــماره شناســنامه  1492در تاریخ  97/4/31در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر کسری زرین چنگ مکال به شماره
شناسنامه  2042صادره از شیراز فرزند متوفی
 -2سوسن طغرائی دبیری به شماره شناسنامه  3106صادره از حوزه
شیراز همسر متوفی
 -3گل آرا زرین چنگ مکال به شماره شناسنامه  2281063771صادره
از حوزه شیراز فرزند 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.
 /15029م الف
شعبه  39مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
آگهی حصر وراثت
فرزانه صادقی نیارکی دارای شناسنامه شــماره  91متولد  1364به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان بیبی جان زارع به شماره شناسنامه
 164در تاریخ  97/3/5در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2مجتبی صادقی نیارکی به شماره شناسنامه  868صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -3مرتضی صادقی نیارکی به شماره شناسنامه  5091صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -4غالمرضا صادقی نیارکی به شــماره شناســنامه  11185صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفیه
 -5محمدجواد صادقی نیارکی به شــماره شناسنامه 2282550218
صادره از حوزه شیراز فرزند متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفیه 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.
 /15032م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی حصر وراثت
علــی رفاهی دارای شناســنامه شــماره  6221متولد  1366به شــرح
دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان پروین سنجابی به شــماره شناسنامه 315
در تاریخ  90/8/7در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2یاســمن رفاهی به شماره شناســنامه  2281711951صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه 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.
 /15034م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
زهرا جرقه قره بالغی اینالو دارای شناســنامه شماره  467متولد 1353
به شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان ابوالفضل بهزاد کریمی به شــماره
شناســنامه  2282430328در تاریخ  97/2/27در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم عبارت است از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر مادر 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.
 /15035م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
غالمرضا خاکپور اردکانی ،شــیروان خاکپور اردکانی وکالی دادگستری
مشــترک ًا ،منفردا ً به وکالت از محمدهادی ســمیعی دارای شناسنامه
شماره  541متولد  63/5/3به شرح دادخواست از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد
سمیعی به شماره شناسنامه  6894در تاریخ  97/4/26در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2محمدمهدی ســمیعی به شماره شناســنامه  727صادره از حوزه
سپیدان فرزند متوفی
 -3خانم مریم بهاءالدینی به شــماره شناســنامه  1863صادره از حوزه
بویراحمد همسر متوفی
 -4خانم فاطمه سمیعی به شماره شناسنامه  1718صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -5اسماء سمیعی به شــماره شناسنامه  2283578361صادره 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.
 /15039م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
کوکب حکیمی فر دارای شناســنامه شــماره  2946متولد  1344/4/1به
شرح دادخواست از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان غالمرضا زاهدیان نســب به شماره
شناسنامه  311در تاریخ  97/1/15در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر زوجه متوفی
 -2مهدی زاهدیان نســب به شماره شناســنامه  372صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -3هادی زاهدیان نســب به شماره شناســنامه  1927صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -4رامین زاهدیان نسب به شماره شناســنامه  2280025116صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -5مهران زاهدیان نســب به شماره شناسنامه  2280520370صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -6ســاناز زاهدیان نسب به شماره شناسنامه  2281155978صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -7ســلطان زارع به شماره شناسنامه  4447صادره از حوزه شیراز مادر
متوفی
 -8محمدرضا زاهدیان نسب به شماره شناسنامه  1211صادره از حوزه
شیراز پدر 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.
 /15041م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

