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مقدمه: برخی از دانش آموزان باوجود تالش و کوششی 
که می کنند در آزمون های پیشرفت تحصیلِی مدرسه و 
مطلوبی  نتیجه ی  آموزشی  موسسه های  آزمون های  یا 
مسئله  این  حل  و  بهتر  نتایج  برای کسب  نمی گیرند. 
»تکنیک درس الگو« میتواند به شما کمک شایانی 
الگو  به عنوان درس  تکنیک یک درس  این  کند. در 
انتخاب می شود تا دانش آموز طی یک فرآیند علمی، 
بیشتری  اعتمادبه نفس  کند،  احساس  را  موفقیت  لذت 
به درس های دیگر  را  الگو  این  پیدا کند و درنهایت 

تعمیم دهد و باعث کسب موفقیت های دیگر شود.
علمِی  فرآیند  یک  از  نخست  تکنیک  این  مبانی: 
و  می کند  پیروی  صحیح1  برنامه ریزی  و  یادگیری 
که  روان شناسی  اصل  این  مبنای  بر  بعد  مرحله ی  در 
نیست.«  موفقیت  موجب  موفقیت،  به اندازه  »هیچ چیز 
بنا گردیده و در پایان بر اساس تجارب شخصِی نگارنده 

استوار است.
گام های تکنیک درس الگو:

بهتر است که  انتخاب کنید.  را  یک درس  گام اول: 
که  کنید  احساس  و  باشد  مهم  شما  ازنظر  درس  این 

می توانید با آن ارتباط بهتری برقرار کنید.
کنید.  مشخص  را  آزمون  محتوای  و  زمان  دوم:  گام 
یعنی بدانید که دو یا سه هفته ی دیگر آزمون دارید و 
بررسی کنید که محتوای آزمون چند صفحه و از چه 

مباحثی است.
بگیرید.  نظر  در  کافی  وقت  آزمون  برای  سوم:  گام 

به  مربوط  تکالیف  انجام  برای  کافی  وقت  گذاشتن 
موفقیت  برای  اساسی  پیش فرض های  ازجمله  آزمون 
را  دیگر  درس های  برخی  اگر  حتی  بنابراین  است؛ 
کمتر بخوانید اما برای آزمون درسی که به عنوان درس 

الگو در نظر گرفته اید وقت کافی بگذارید.
گام چهارم: مطالعه ی بار اول؛ تکرار؛ تست. برای باال 
انجام  حتمًا  را  مهم  تکلیف  سه  موفقیت  احتمال  بردن 
دهید: 1. مطالعه ی بار اول به قصد درک و فهم 2. تکرار 
از  آگاهی  به منظور  تست   .3 یادگیری  تثبیت  به قصد 
سطح یادگیری. درباره ی زمان و کیفیت انجام هرکدام 
مشاوره  سایت  و  کتاب2   در  مورداشاره  تکالیف  از 
تحصیلی به آدرس www.eqiq.ir توضیحات کافی 

داده شده است.
بر  کنید. عالوه  مرور  آزمون  از  قبل  روز  پنجم:  گام 
مرور مطالب در طول روزهای برنامه، بهتر است که 
است  قرار  که  محتوایی  کل  نیز  آزمون  از  قبل  روز 

آزمون دهید مرور نمایید.
جلسه ی  در  کنید.  شرکت  آزمون  در  ششم:  گام 
آزمونی که از قبل مشخص شده و برای آن برنامه ریزی 
کرده اید شرکت کنید. از وقتی که برای درس الگو در 
جلسه ی آزمون در نظر گرفته شده به طور کامل استفاده 

نمایید و در ابتدا به سؤال های درس الگو پاسخ دهید.
گام هفتم: نتیجه ی آزمون را بررسی کنید. اگر نتیجه ی 
آزمون خوب باشد یعنی مراحل انجام شده موفقیت آمیز 
استفاده  الگو  این  از  می توانید  اعتمادبه نفس  با  و  بوده 
هشتم  گام  نبوده  آزمون خوب  نتیجه ی  اگر  اما  کنید 

را اجرا نمایید.
کنید.  برگزار  خانه  در  دوباره  را  آزمون  هشتم:  گام 
در  است  نبوده  رضایت بخش  آزمون  نتیجه ی  چنانکه 
همان روز و پس از یک استراحت کافی، در خانه و 
یا در محیطی که آرامش داشته باشید بدون اینکه پاسخ 
سؤال ها را بررسی کرده باشید دوباره آزمون را تکرار 
و  دهید  پاسخ  الگو  سؤال های درس  همان  به  و  کنید 

وقت هم در نظر نگیرید!
گام نهم: نتیجه ی دو آزمون را باهم مقایسه کنید. در این 
مرحله نتیجه ی آزمون اول و آزمون دوم که در خانه تکرار 

شده است را باهم مقایسه کنید؛ دو حالت اتفاق می افتد:

الف( نتیجه متفاوت بوده است: درصورتی که نتیجه ی 
به صورت  است  شده  تکرار  خانه  در  که  دوم  آزمون 
قابل توجهی نسبت به آزمون اول بهتر شده باشد یعنی 
اینکه شما ازنظر علمی مشکلی ندارید و این خود یک 
موفقیت بزرگ است و باید برای بررسی این تفاوت 
اول  در آزمون  آیا   .1 داد:  پاسخ  اساسی  به سه سؤال 
)خارج از خانه( آمادگی الزم ازنظر جسمی داشته اید؟ 
یعنی خواب کافی، تغذیه ی مناسب، نرمش به اندازه ی 
بوده اید؟  آماده  روحی  ازنظر  آیا   .2 داشته اید؟  کافی 
استرس نداشته اید؟ 3. آیا با هنر آزمون دادن آشنایی 
داشته اید؟ بررسی دقیق این سه موضوع و نیز مشاوره 
با »مشاوران متخصص« به شما کمک میکند که در 
مدرسه  تحصیلی  پیشرفت  آزمون های  در  بعد  دفعات 
و یا آزمون های موسسه های آموزشی نیز موفق باشید 
پی درپی  موفقیت های  به  بیشتر  اعتمادبه نفس  با  و 

دست یابید.
ب( نتیجه تفاوتی نداشته است: درصورتی که نتیجه ی 
شده  تکرار  خانه  در  که  دوم  آزمون  با  اول  آزمون 
چون  نباشید  نگران  بازهم  است  نداشته  تفاوتی  است 
آن  و  دارد  وجود  مشکل  این  حل  برای  دیگری  راه 
»تحلیل آزمون«3  است. تحلیل آزمون یعنی شما باید 
سؤال هایی را که به آن ها پاسخ غلط داده اید و یا اصاًل 
یا  و  غلط  پاسخ  علت  و  کنید  بررسی  نداده اید  پاسخ 
مناسب  راه حل های  و  نمایید  مشخص  را  ندادن  پاسخ 
را پیداکرده و تجارب خود را در آزمون بعدی به کار 
ببندید و این کار را حصول نتیجه ادامه دهید. اطمینان 
به  را  شما  صحیح  گام های  برداشتن  که  باشید  داشته 

موفقیت نزدیک تر می کند.پیروزباشید.

1. در کتاب »راهنما و کتاب کار برنامه ریزی کنترل« 
در این موضوع به تفصیل اشاره شده است.

کار  کتاب  و  راهنما   )1395( رزاق.  خواجه زاده،   .2
برنامه ریزی درسی کنترل، انتشارات طلوع شرق، شیراز
کتاب  به  یا  آزمون  تحلیل  چگونگی  با  رابطه  در   .3
کنترل«  درسی  برنامه ریزی  کار  کتاب  و  »راهنما 

مراجعه نمایید و یا این فایل را دانلود نمائید:
http://eqiq.ir/images/konkoor/tahlil2.pdf

تکنیک درس الگو
راهیمطمئنبرایدانشآموزانیکهمیخواهندلذتموفقیترااحساسکنند

رزاقخواجهزاده،مشاورمدارسنمونهواستعدادهایدرخشاننواحی1و2شیراز

گام های تکنیک درس الگو
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گام اول

گام اول

گام اول

گام اول

گام دوم

گام سوم

گام چهارم

گام پنجم

گام ششم

گام هفتم

گام هشتم

گام نهم

یکدرسراانتخابکنید.

زمانومحتوایآزمونرامشخصکنید.

برایآزمونوقتکافیدرنظربگیرید.

انجاممطالعهیباراول؛تکرار؛تست.

روزقبلازآزمونمرورکنید.

درآزمونشرکتکنید.

نتیجهیآزمونرابررسیکنید.

آزمونرادوبارهدرخانهبرگزارکنید.

نتیجهیدوآزمونراباهممقایسهکنید.

• بهتر است که این درس از نظر شما مهم باشد و احساس کنید که می توانید با آن ارتباط بهتری بر قرار کنید. 

• یعنی بدانید که دو یا سه هفته ی دیگر آزمون دارید و بررسی کنید که محتوای آزمون چند صفحه و از چه مباحثی است. 

• حتی اگر برخی درس های دیگر را کمتر بخوانید اما برای آزمون درسی که به عنوان درس الگو در نظر گرفته اید وقت کافی بگذارید.

• 1. مطالعه ی بار اول به قصد درک و فهم 2. تکرار به قصد تثبیت یادگیری 3. تست به منظور آگاهی از سطح یادگیری.

• روز قبل از آزمون کل محتوایی که قرار است آزمون دهید مرور نمایید.

• از وقتی که برای درس الگو در جلسه ی آزمون در نظر گرفته شده به طور کامل استفاده نمایید و در ابتدا به سؤال های درس الگو پاسخ دهید.

• اگر نتیجه ی آزمون خوب باشد یعنی مراحل انجام شده موفقیت آمیز بوده و می توانید از این الگو برای درس های دیگر استفاده کنید 
اما اگر نتیجه ی آزمون خوب نبوده گام هشتم را اجرا نمایید.

• بدون اینکه پاسخ سؤال ها را بررسی کرده باشید دوباره آزمون را در خانه برگزارکنید و به همان سؤال های درس الگو پاسخ دهید 
و وقت هم در نظر نگیرید!

• الف( در صورتی که نتیجه ی آزمون دوم به صورت قابل توجهی نسبت به آزمون اول بهتر شده باشد شما از نظر علمی مشکلی ندارید 
و باید مسائل جسمی، روحی و هنر آزمون دادن را بررسی کنید.

• ب( در صورتی که نتیجه ی دو آزمون تفاوتی با هم نداشته است بایستی به »تحلیل آزمون« بپردازید.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139660311034002430 - 96/7/18 هيأت اول موضوع قانون 
فاقد سند رسمي مستقر در  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکليف وضعيت  تعيين 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمود رستگاري فرزند رستم به شماره شناسنامه 84 صادره از بوانات  به 
در  شده  ساخته  خانه  باب  يک  ششدانگ  اعياني  در   5139839326 ملي  شماره 
از پالک  مترمربع قسمتي  به مساحت 214/90  عرصه يک قطعه زمين موقوفه 
2070 اصلي واقع در بخش 4 شيراز که برابر يک فقره اجاره نامه عادي با حق 
احداث اعياني به متقاضي واگذار گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.     
 11436/م الف         25681/15450   

تاريخ انتشار نوبت اول:  1396/8/24           تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/9/9
جهانبخش اسفندياري نيا 

رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي حصر وراثت
آقاي خيراله بهادري داراي شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 1 
سيار از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان حسن بهادري به شماره شناسنامه 2360084542 در تاريخ 96/5/20 
در اقامتگاه دايمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
 -2 متوفي  پدر   5 شناسنامه  شماره  به  خاني  فرزند  بهادري  خيراله   -1 به:  است 

سمنبر عباسي فرزند خدابخش به شماره شناسنامه يک مادر متوفي
آگهي  نوبت  يک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشريفات  انجام  با  اينک 
مي¬نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهي ظرف يک ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد  واال گواهي صادر 

خواهد شد.         1115/ م الف      6/1562
شريعت – رييس شوراي حل اختالف شهر کنارتخته

آگهي احضار متهم
نظر به اينکه متهم آقاي نصراله افشون فرزند رضا به اتهام ايراد ضرب و جرح 
اين دادسرا تحت تعقيب  نيا  از طرف  عمدي موضوع شکايت محبوبه زيرک 
مي باشد و ابالغ اوراق احضاريه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت وي ميسر 
نگرديده، بدين وسيله در اجراي ماده 174 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 
سال 92 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت يک ماه پس از انتشار اين آگهي 
دادسراي  دادياري  اول  شعبه  در  انتسابي  اتهام  از  دفاع  و  پاسخگويي  منظور  به 
عمومي و انقالب کازرون حاضر گردد. در غير اين صورت داديار شعبه پس از 

انقضاي مهلت مقرر به موضوع رسيدگي و اظهار عقيده مي نمايد.
6/1564                 1111/م الف

داديار شعبه اول دادياري دادسراي کازرون 

آگهي مزايده اموال منقول
محتويات  موجب  به  چنارشاهيجان  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
پرونده 96/304 اجرايي اين واحد اجرا محکوم له ابراهيم شمسي فرزند اردشير 
)سرهنگ( به طرفيت عباس کرمي فرزند کرامت و به استناد به قانون اجراي 
اموال منقول مبادرت به مزايده يک عدد دستگاه  احکام مدني راجع به فروش 
قندشکن به ارزش چهل و پنج ميليون ريال مي نمايد. لذا بدينوسيله به اطالع عموم 
مي رساند کساني که مايل به خريد باشند روز چهارشنبه مورخ 96/9/29 ساعت 
9 در اين اجرا حاضر و قيمتهاي پيشنهادي خود را ارايه نمايد. قيمت پايه فروش 
مبلغ 45/000/000 ريال مي باشد. شخصي که باالترين قيمت پيشنهادي را ارايه 
نمايد برنده مزايده خواهد بود و موظف به پرداخت ده درصد قيمت پيشنهادي 
اجرا برگزار خواهد شد و  با حضور مدير  بود. مزايده  در جلسه مزايده خواهد 
متقاضيان مي توانند پنج روز قبل از برگزاري مزايده جهت اطالع بيشتر و در 
صورت لزوم مشاهده مال مذکور به اين واحد مراجعه نمايند. هزينه هاي نقل  و 
انتقال نيز به عهده خريدار مي باشد. اين آگهي به موجب ماده 118 قانون اجراي 
احکام مدني براي يک نوبت در يکي از روزنامه هاي محلي درج و منتشر مي 

گردد.      1561/6          1114/ م الف 
قاضي اجراي احکام شوراي حل اختالف بخش چنارشاهيجان

آگهي حصر وراثت
به کالسه  دادخواستي که  به شرح  فرزند غالمرضا  سرتيپي  مهدي  محمد  آقاي 
960751 ش 4 اين شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهي حصر وراثت 
نموده و اعالم داشته که شادروان غالمرضا سرتيپي فرزند محمدحسن به شماره 
ملي 2371659495 – 1312 صادره از کازرون در  تاريخ 96/7/30 در اقامتگاه 
مرحوم  آن  الفوت  حين  وراث  و  نموده  فوت  کازرون  شهرستان  خود  دايمي 
عبارتند از: 1- شريعت اميدواري به شماره ملي 2370104791- 1308 کازرون 
زوجه متوفي 2- محمدکاظم مهدي نژاد به شماره ملي 2371887579 – 1348 
کازرون پسر متوفي 3- محمدباقر سرتيپي به شماره ملي 2370265711- 1337 
کازرون پسر متوفي 4- محمدمهدي سرتيپي به شماره ملي 2371790400 – 1335 
به شماره ملي 2370288353 – 1339  کازرون پسر متوفي 5- سکينه سرتيپي 
کازرون دختر متوفي 6- عشرت سرتيپي به شماره ملي 2371844810 – 1342 
 1361  -2372033727 ملي  شماره  به  سرتيپي  زينب   -7 متوفي  دختر  کازرون 
کازرون دختر متوفي 8- راضيه سرتيپي به شماره ملي 2370437693 – 1354 

کازرون دختر متوفي والغير
آگهي  نوبت  يک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشريفات  انجام  با  اينک 
مي نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهي ظرف يک ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد  واال گواهي صادر 

خواهد شد.     1113/ م الف    6/1560
زماني بخش - رييس شعبه چهارم شوراي حل اختالف کازرون

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي محمدرضا 
رضايي

خواهان آقاي عبدالرسول جوکار  دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي محمدرضا 
رضايي به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ريال بابت انتقال وجه از طريق کارت 
مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609988884200380 
ثبت و وقت رسيدگي روز  اختالف شهرستان کازرون  شعبه دوم شوراي حل 
يکشنبه 1396/10/17 ساعت 16 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدني  دادرسي  آيين  قانون   73 ماده 
درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي 
گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.   6/1563
1112/م الف        شعبه دوم شورای حل اختالف  کازرون

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139660311034001002 - 96/4/14 هيأت اول موضوع قانون 
فاقد سند رسمي مستقر در  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکليف وضعيت  تعيين 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي غالمرضا بهرام زاده فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه 449 صادره از 
شيراز به شماره ملي 2292632810 در اعياني ششدانگ يک باب خانه ساخته شده 
در عرصه يک قطعه زمين موقوفه به مساحت 164/44 مترمربع قسمتي از پالک 
2071/38 اصلي واقع در بخش 4 شيراز که برابر يک فقره اجاره نامه عادي با 
حق احداث اعياني به متقاضي واگذار گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.         11435/م الف

تاريخ انتشار نوبت اول:  1396/8/24          
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/9/9          25682/15451 

جهانبخش اسفندياري نيا 
 رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان بهبهان

تکليف  تعيين  قانون  موضوع  هيأت   13966031700704070 شماره  رأي  برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
دهقان  مسعود  آقاي  متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بهبهان  شهرستان 
ملي  شماره  به  بهبهان  از  صادره   1183 شناسنامه  شماره  به  معصومعلي  فرزند 
مترمربع   205/93 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در   1861200463
بهبهان  يک  بخش  در  واقع  اصلي   5735/21 پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز 
دهباشي  اصغر  ورثه  از  احدي  مقدم  دهباشي  نجيبه  رسمي  مالک  از  خريداري 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده  محرز  مقدم 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که 
انتشار اولين آگهي  مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
به مدت يک ماه از تاريخ اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  8/512 م الف     25703     
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/8/24        تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/9

      رئيس ثبت بهبهان-کاظمي

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به
 آقاي حافظ دل قوي گيگلو فرزند ابراهيم

خواهان آقاي عبدالرسول زارع پل آبگينه دادخواستي  به خواسته مطالبه مبلغ 740/000/000 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  که  مطرح  چک  فقره  دو  بابت  ريال 
9609987181400399 شعبه چهارم دادگاه عمومي )حقوقي( دادگستري شهرستان کازرون 
دادگاه  دستور  حسب  که  تعيين   9 ساعت   1396/10/20 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت 
طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي گردد تا 
خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.       6/1565          1116/م الف
شعبه چهارم دادگاه عمومي )حقوقي( دادگستري کازرون

آگهي ابالغ دادنامه کيفري
بدينوسيله به آقاي احمد نوري که به موجب دادنامه شماره 
اتهام  به   102/960172 پرونده  در   9609970700600463
ايراد ضرب و جرح عمدي به تحمل سه سال حبس تعزيري 
و پرداخت ديه در حق شاکي آقاي اميد نارنجي ني ريزي 
محکوم گرديده ابالغ مي گردد. چنانچه اعتراضي داريد ظرف 
مهلت بيست روز پس از انتشار آگهي به دفتر اين شعبه واقع 
را  خود  درخواست  شيراز  قدوسي  شهيد  قضائي  مجتمع  در 
تسليم در غير اينصورت وفق مقررات قانوني اقدام خواهد شد.   

19136/م الف             25809/15552     
مدير دفتر شعبه 102 محاکم کيفري 2 شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139660324009005623 - 1396/7/26 هيأت موضوع قانون 
فاقد سند رسمي مستقر در  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکليف وضعيت  تعيين 
واحد ثبتي بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي محمود زائرانگالي 
ملي  شماره  به  بوشهر  از  صادره   540 شناسنامه  شماره  به  محمدجعفر  فرزند 
3500819885 در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 164/55 مترمربع پالک 7 
فرعي از 2658 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک اصلي 2658 واقع در بخش 
دو بوشهر خريداري از سيدمحسن معروف احدي از ورثه سيد عبدالرحيم معروف 
به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو  منظور  به  لذا  است.  مالک رسمي گرديده 
سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتي  شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
تقديم  مراجع قضايي  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  يک 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.   1694/ م الف           25714   
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/8/24       تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/9/9                     

    سهراب خواجه – رييس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 

ثبتي شهرستان بهبهان
برابر رأي شماره 139560317007006198 هيأت موضوع قانون تعيين تکليف 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
خجسته  امير  آقاي  متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بهبهان  شهرستان 
ملي  شماره  به  گچساران  از  صادره   62 شناسنامه  شماره  به  صادق  فرزند  نژاد 
به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت   4269973501
مساحت 113/42 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 5653 اصلي واقع در 
محرز  پور  راضي  يوسف  آقاي  رسمي  مالک  از  خريداري  بهبهان  يک  بخش 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت يک ماه از 
تاريخ اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد.  8/172 م الف           25704
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/8/24    تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/9

  رئيس ثبت بهبهان-کاظمي

 روزنـامـه طلـوع آگهـی 
و مشــترک می پـذیـرد

4229246 - 32344772


