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دریجه
سهشنبه  31فروردین 1395

 11رجب 1437

پایبندی به زندگی مشترک با این نشانه ها
برهم زدن چیزی همیشــه آســان تر از درست
کردن آن اســت ولی مســلم ًا هیچوقت چون شیشه

ماشــین تان شکســته آن را دور نمــی اندازید .پول
می دهید تا برایتان شیشه نو بیندازند .در مورد رابطه

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به محمود نارویی فرزند محمد که به موجب دادنامه شماره
 552مورخ  94/10/28در پرونده کالسه  94/484به خواسته مطالبه مبلغ
چهل میلیون ریال در حق خواهان ریحان امیری محکوم گردیده اســت
ابالغ میشود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف چهل روز
از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در نورآباد
ممسنی خیابان جانبازان مجتمع شوراهای حل اختالف تسلیم نماید در غیر
اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد
شد.
/1138م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حوزه قضایی ممسنی
رمضان ضحی پور
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  950002شــعبه  1دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
شیراز داریوش اسدی و مهدی اسدی به موجب شکایت سعید دریسی
به اتهام مشارکت در تخریب عمدی وســایل مغازه ،فحاشی و قدرت
نمایی بــا چاقو تحت تعقیب قرار دارند با توجــه به معلوم نبودن محل
اقامت ایشان و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به ایشان طبق
ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتــب یک نوبت در روزنامه
عصــر مردم آگهی و متهمیــن ظرف یک ماه احضار میشــوند پس از
انقضای مدت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
/1223م الف
دادیار شعبه  1دادسرای عمومی و انقالب شیراز
محمد رضایی
آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  940083شعبه  1دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
شــیراز حسین کشاورز فرزند قلی به موجب شــکایت علی اکبر جهانی
دوقزلو به اتهــام ایراد جرح عمدی با چاقو تحــت تعقیب قرار دارد با
توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم
دسترســی به وی طبق ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتب
یک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهــی و متهم ظرف یک ماه احضار
میشود پس از انقضای مدت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
/1225م الف
دادیار شعبه  1دادسرای عمومی و انقالب شیراز
محمد رضایی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم علیرضا اســتواری فرزند علمدار در پرونده کالسه
 20/941440ب از ســوی این دادســرا به اتهام خیانت در امانت و جعل و
سوء استفاده از سند مجعول موضوع شکایت موسی اسالمی زاده تحت
تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت
وی میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی
دادگاههــای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب ســال  93مراتب
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه پس از درج در روزنامه در شــعبه 20
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع
از اتهام انتسابی حاضر گردد.
 /1218م الف
بازپرس شعبه  20دادسرای عمومی و انقالب شیراز
غالمرضا محمدی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه ســعید روحانی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشــروع از
طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه
نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای
ماده  174قانون آیین دادرســی دادگاههــای عمومی و انقالب در امور
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه  34دادیاری
دادسرای عمومی و انقالب شــیراز 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.
/1220م الف
دادیار شعبه  34دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
همتی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه مصطفی جوانمردی به اتهــام فروش مال غیر در پرونده
کالسه  950066از طرف این دادسرا تحت تعقیب هست و ابالغ احضاریه
به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله
در اجرای ماده  115قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه 11
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع
از اتهام انتســابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این
آگهی به موجب ماده  174آیین دادرســی در امور کیفری قانون مذکور
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/1216م الف
بازپرس شعبه  11دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
عزیز زارعی
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به علیرضاقوهســتانی فرزند محسن که به موجب دادنامه
شــماره  9409977310301283در پرونده کالســه  940543محکوم به
پرداخت گردیده اســت ابالغ میشــود حکم صــادره  20روز از تاریخ
انتشــار قابل واخواهــی و  20روز پس از انقضای مهلــت واخواهی قابل
تجدیدنظرخواهی می باشد چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد
ظرف  40روز پس از تاریخ انتشــار این آگهی درخواســت خود را به این
مرجع واقع در شــعبه سوم حقوقی دادگســتری شهرستان فسا تسلیم
نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی
اقدام خواهد شد.
/142م الف
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی دادگستری فسا
بهبود رهایی قطب آبادی

هم همینطور اســت .شــما برای زندگی که در آن
هســتید ،زمان ،انرژی ،احساس و قسمت های دیگر

آگهی

آگهی مزایده شماره ( 95/1/29-95/57891واگذاری به اجاره)

اداره اوقاف و امور خیریه المرد به استناد ماده  11آیین نامه قانون تشکیالت و اختیارات
خود در نظر دارد یک قطعه زمین از حریم و آبخیز آب انبار موقوفه حاج حیدر بدیعی به
مساحت  500مترمربع واقع در شهر المرد ،خیابان بسیج ،غرب بانک ملی مرکزی المرد
را از طریق آگهی مزایده به مدت یازده ماه از تاریخ  1395/2/1الی  1395/12/29با
قیمت پایه اجاره دو میلیون ریال ( 2/000/000ریال) در ماه به عنوان جایگاه فروش گل
و گیاه و سبزه زینتی ،براساس شروط و تعهدات به اجاره واگذار نماید.
مهلت ثبت نام :پایان وقت اداری روز پنجشنبه 95/2/23
مکان ثبت نام :المرد ،قطب اداری ،خیابان شــهید رجایی ،اداره اوقاف و امور خیریه
المرد
مدارک ثبت نام-1 :واریز یک فقره قبض به مبلغ  2/200/000ریال به عنوان  10درصد
قیمت پایه اجاره  11ماهه -2ارائه یک برگ کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به اداره اوقاف المرد مراجعه و یا با
شماره تلفن  52722422تماس حاصل نمایند.

امراله موالیی
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه المرد

 Apr 19، 2016سال بیست و   یکم

شماره 5749

زندگی تان را هزینه کرده اید .شــاید هنوز وقت آن
نیست که آن را تمام کنید ،پس محکم به زندگی تان
بچســبید و بــه آن پایبند باشــید .در این مطلب به
نشانه هایی اشاره می کنیم که در این تصمیم گیری
کمک تان می کند.
سر چیزهای کوچک بحث می کنید
کنتــرل تلویزیــون را دســتش گرفته اســت و
نمی گذارد برنامه موردعالقه تان را تماشا کنید .شما
برای شــام ساالد درســت کرده اید ولی همسرتان
عاشق گوشت است .این جنگ و جدال ها به نظرتان
هیچوقت تمامی ندارد و به خاطر همین می خواهید
رابطه تان را تمام کنید .اگر ســر باورها ،ارزش ها و
اخالقیات با هم جدالی ندارید ،یعنی خیلی بیشــتر از
آنچه فکر می کرده اید با هم سازگارید .فقط باید یاد
بگیرید که ســر مسائل پیش پا افتاده با هم مصالحه
کنید تا رابطه بهتر و شادتری داشته باشید.
بدون هم ثانیه ها برایتان کشدار می شود
وقتی کنار هم هســتید آدم بهتری می شــوید یا
وقتی خودتان تنهایید؟ آیا همسرتان شما را به چالش
می کشــد؟ آیا تشویق تان می کند که بهتر شوید و
پیشــرفت کنید؟ آیا در این راه کمک تان می کند؟
اگر اینطور اســت اص ً
ال درســت نیست رابطه تان را
با او تمام کنید.
همسرتان آرزوهای شما را می داند

وقتــی به همســرتان گفتید که مــی خواهید از
کارتان بیرون بیایید و بروید اســتاد قنادی شــوید،
به جای اینکــه بگوید «واقع ًا چه دلیلی داره همچین
کاری کنی؟» به شــما گفته است« ،این عالیه!» اگر
کسی اینطور از آرزوها و اهداف شما حمایت می کند،
نباید رابطه تان را با او تمام کنید.
خانه ای ساخته اید
اگر شما و همسرتان به سمت یک هدف مشترک
برای ســاختن یک خانــواده ،کار یا پــروژه تالش
کرده ایــد و با هم روی آن کار کــرده اید ،می تواند
نشانه این باشــد که نباید از آن رابطه بیرون بیایید.
تمام کردن رابطه تان در این زمان به این معنی است
که مجبور خواهید بود بــه خاطر آن کار او را دوباره
ببینید که این به دردسرتان می اندازد.
برای بهتر شدن رابطه تالش می کنید
اگر همسرتان برای برآوردن نیازهای شما تالش
می کند ،می تواند نشانه این باشد که نباید رابطه تان
را تمام کنید .داشتن این تمایل و پشتکار برای بهتر
کردن رابطه چیزی اســت که هر کسی ندارد .به آن
توجه کنید.
دوست دارید به حرف هم گوش دهید
در زندگی مشــترک تان ،هر دو طرف شنوندگان
خوبی هســتند ،حرف های همدیگر را هر چند تلخ
می شــنوید .نمی گذارید حرفی در دل همسرتان به

آگهی مزایده تجدیدی نوبت ششم (با شرایط جدید) اجاره سالن ورزشی

مرحله اول چاپ :عصرمردم 95/1/31

آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  931649شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای ناحیه
یک شیراز مسعود شهریاری به موجب شکایت فاطمه سلیمانی فرزند
غالمعلــی به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دارد با توجه به
معلوم نبودن محــل اقامت وی و عدم امکان ابــاغ احضاریه و عدم
دسترســی به او طبق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب
یک نوبــت در روزنامه عصر مردم آگهــی و متهم ظرف مهلت یک
ماه احضار میشــود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته
خواهد شد.
 /1139م الف
دادیار شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز
سید محمد حسینیفرد
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه حسن هژبر اردکانی فرزند محمدحسین به اتهام تحصیل
وجه از طریق نامشروع موضوع شکایت آذر میدخت صمدی ایلخچی
فرزند عین اله در پرونده کالســه  941235این شــعبه از طرف این
دادســرا تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده
 174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا به منظور
پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این
آگهی حاضر گردد .پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /1226م الف
شعبه  9دادسرای عمومی و انقالب شیراز

آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  941359شــعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک
شــیراز امین میرجوینی فرزند احمد به موجب شــکایت محمد زارع
به اتهام سرقت گوشــی تلفن همراه تحت تعقیب قرار دارد با توجه
به معلوم نبودن محل اقامــت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم
دسترســی به او طبق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب
یک نوبــت در روزنامه عصر مردم آگهــی و متهم ظرف مهلت یک
ماه احضار میشــود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته
خواهد شد.
 /1228م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم اسماعیل حق شناس در پرونده کالسه 20/940884
ب از سوی این دادسرا به اتهام سرقت گوشی موبایل موضوع شکایت
مرجــان فضلی تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واســطه
نامعلوم بودن محل اقامت وی میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای
ماده  174قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
کیفری مصوب سال  93مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه پس
از درج در روزنامه در شــعبه  20بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب
شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد.
 /1219م الف
بازپرس شعبه  20دادسرای عمومی و انقالب شیراز
غالمرضا محمدی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکــه متهم محمدرضا قدمی فرزنــد چراغعلی در پرونده
کالســه  20/950011ب از سوی این دادســرا به اتهام کالهبرداری و
تحصیل مال از راه نامشروع موضوع شکایت حسن باقری نژاد تحت
تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت
وی میســور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب سال
 93مراتب به نامبرده ابالغ تا ظــرف یک ماه پس از درج آگهی در
روزنامه در شــعبه  20بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به
منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد.
 /1221م الف
بازپرس شعبه  20دادسرای عمومی و انقالب شیراز
غالمرضا محمدی

آگهی
خواهان /شاکی محمدمهدی تسلیمیان فسائی دادخواستی به طرفیت
خواندگان /متهمان غالمعلی نوری و امیرقلی نوری به خواســته تخلیه
تقدیم دادگاههای عمومی شهرســتان فسا نموده که جهت رسیدگی
به شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا واقع در استان فارس
شهرستان فسا ارجاع و به کالسه  9409987310400919ثبت گردیده که
وقت رســیدگی آن مورخ  95/3/1ساعت  9/30تعیین شده است .به
علت مجهولالمکان بودن خواندگان فوق و درخواست خواهان /شاکی
و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی و دســتور دادگاه مبنی بر صدور قرار استماع شهادت
شهود مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود
تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق با توجه به اینکه موضوع جلسه استماع
شهادت شهود می باشــد چنانچه شــهود معارضی دارند در جلسه
دادگاه حاضر نمایند.
 /153م الف
منشی شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا
مرضیه عزیزی

مرحله دوم چاپ :عصرمردم 95/2/6

شهرداری ارســنجان در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره  93/8/17-362و شــماره  94/4/13-182شورای اسالمی شهر
نسبت به اجاره مجموعه سالن ورزشی خود واقع در انتهای خیابان طالقانی به مدت یک سال به صورت ماهیانه به مبلغ 8/000/000
ریال ،طبق شرایط مندرج در اسناد مربوطه اقدام نماید .متقاضیان می بایست حداکثر ظرف مدت  10روز از تاریخ درج نوبت
اول این آگهی جهت بازدید از سالن ،دریافت اسناد و شرکت در مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.
متقاضیان می بایست مبلغ  6/000/000ریال را به صورت اســناد ،ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب 0105928376009
نزد بانک ملی شعبه ارسنجان به عنوان سپرده به شهرداری ارائه نمایند .تصمیم گیری به عهده کمیسیون است و در رد یا قبول
هر یک از پیشنهادها مختار است.
در صورتی که نفرات اول ،دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد.
مجید ابراهیمی
ضمن ًا هزینه درج دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
شهردار شهر ایمن ارسنجان
تلفن های تماس)071(43522134-5 :
آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله به میثم جوکار تنگ کرمی فرزند اصغر به موجب دادنامه
شــماره  9409977310301282در پرونده کالسه  940629ح ش  3به
خواســته مطالبه وجه چک و در حق تعاونی اعتبار ثامن االئمه محکوم
گردیده اســت ابالغ میشود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض
دارد ظرف بیســت روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را
به این مرجع واقع در شعبه ســوم حقوقی فسا تسلیم نماید در غیر
اینصورت پس از پایان مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد
شد.
/143م الف
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی فسا
بهبود رهایی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکــه رضا دهداری فرزند غالمرضا بــه اتهام بهره برداری
غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی در پرونده کالســه  950047از طرف
این دادسرا تحت تعقیب هســت و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده
 115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری
مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شــعبه  11بازپرســی
دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام
انتســابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی
به موجب ماده  174آیین دادرســی در امور کیفــری قانون مذکور
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/1217م الف
بازپرس شعبه  11دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
عزیز زارعی

غده چرکی تبدیل شود .هر چند با هم مجادله دارید
اما اوقات زیادی مرهم زخم یکدیگر هستید.
تغییر را الزمه زندگی می دانید
هیچ کس کامل نیســت ولی همه می توانند بهتر
شــوند .در زندگی مشترک تان هر دو نیاز به تغییر را
حس می کنید .به جای اینکه بگویید اینجا خط پایان
است می دانید که با کمی تغییر اوضاع بهتر می شود
و برای اینکار هر دو آمادگی دارید.
به اشتباهات خود اعتراف می کنید
در زندگی مشــترک تان از اعتراف به اشتباهات
هراســی ندارید و بــه جای گرفتن حالــت تدافعی،
صراحت ًا اشــتباهات خــود را می پذیریــد .با کمک
یکدیگر اشتباهات را تصحیح می کنید.
صریحاً نظرات خود را بیان می کنید
سوء تفاهم مشــکل زندگی شما نیست چرا که با
یکدیگر صریح صحبت می کنید .وقتی از همسر خود
ناراضی هستید ،آن را با وی درمیان می گذارید.
پشتیبان هم هستید
شما نه تنها حرفهای همدیگر را گوش می کنید،
بلکه نیازهای همسرتان را می دانید .در مسیر زندگی
خیلی از روزها با پشــتیبانی از یکدیگر ،به آنچه نیاز
داشته اید دســت یافته اید ،حال اگر این روزها حال
زندگی تان خوب نیست به هم فرصت دهید.

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
در پرونده کالســه  94/413ح ش 5خواهان محسن قاسمیان نژاد با
وکالت مجتبی نجف زاده دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه چک
به طرفیت اصغر شــعبانی فرد فرزن نواز که مجهولالمکان میباشد
تســلیم شوراهای حل اختالف جهرم شــعبه  5نموده که به این شعبه
ارجاع و وقت رسیدگی مورخ  95/3/9ساعت  5/15عصر تعیین شده
به علت مجهول¬المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور
شورا و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی
ظرف یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت
یاد شــده جهت رسیدگی حضور به هم رساند در غیر اینصورت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/1135م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  5جهرم
علی اصغر راستی
آگهی حصر وراثت
چراغعلی عبدلــی دارای شناســنامه شــماره  4110متولید  1338و
نازلو عبدلی دارای شناســنامه شــماره  4049متولد  1333به شرح
دادخواست به کالســه  55/95از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مســلم عبدلی به
کدملی  2480392864در تاریــخ  94/11/20در داراب بدرود حیات
گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضــی با مشــخصات فوقالذکر چراغعلی عبدلی به شــماره
شناسنامه  4110صادره از فسا به عنوان پدر متوفی
 -2نازلو عبدلی به شماره شناسنامه  4049صادره از فسا مادر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه
عصر مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف تقدیم در غیر این صورت
گواهی صادر خواهد شد.
 /27م الف
شورای حل اختالف شعبه جنت شهر داراب

آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  941388شعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز
حسین یاری پور فرزند عزیزاله به موجب شکایت علی توکلی نیا به اتهام
ســرقت گوشــی تلفن همراه تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم
نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او
طبق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه
عصــر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشــود پس از
انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /1230م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  940836شعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز
علی اصغر موالئی آرپناهی فرزند محمد به موجب شکایت سعید مرادی
کله لو به اتهام ســرقت تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن
محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او طبق
ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتــب یک نوبت در روزنامه
عصــر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشــود پس از
انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /1229م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  950005شــعبه  1دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
شیراز مســلم اسفندیاری و اسماعیل اسفندیاری به موجب شکایت جبار
آبساالن به اتهام مشارکت در ایراد جرح عمدی با چاقو و فحاشی تحت
تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت ایشــان و عدم
امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به ایشــان طبق ماده  174قانون
آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهی
و متهمین ظرف یک ماه احضار میشــوند پس از انقضای مدت مذکور
تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
/1222م الف
دادیار شعبه  1دادسرای عمومی و انقالب شیراز
محمد رضایی
آگهی حصر وراثت
محمد امین زندی لک دارای شناسنامه شماره  721متولد  1313به شرح
دادخواست به کالسه شــماره  47از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مســلم زندی لک به
شناسنامه  2380390797در تاریخ  95/1/1در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوق الذکر
 -2ترالن زندی لک به شماره شناســنامه  813صادره از ممسنی 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 دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /1140م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه  5ممسنی
نصراله ایزدیخواه
آگهی حصر وراثت
سوسن زندی لک دارای شناسنامه شــماره  1054متولد  1316به شرح
دادخواست به کالسه  46از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان امید عزیزی نسب به شناسنامه
 4260044591در تاریخ  95/1/1در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوق الذکر
 -2خدیجه زند پورلک به شماره شناســنامه  2380775095صادره از
ممسنی 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 دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /1141م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه  5ممسنی
نصراله ایزدیخواه

