کتابخانه
سهشنبه  7مهر 1394

به تازگی رمانی منتشر شــده است از پریچهر
ایالمــی با نــام «پدر بزرگوار مــن» .از قرار
این کار اول نویســنده است که حاصل نشست و
برخاست با جامعه شهری است.
ایشــان در خانــوادهای عشــایری از نــژاد لر
(دشمنزیاری ممســنی) دیده به جهان گشوده و
تمام تحصیالتش را در شــیراز گذرانده و کارمند
اداره اســتاندارد و تحقیقات صنعتی فارس شــده
اســت و اکنــون دوران خــاص بازنشســتگی را
میگذرانــد .معلوم اســت که ایــن رمان حاصل
شنیدهها و دیدههای ایشان است .وضعیت زندگی
نویسنده به هیچ کدام از عواملی که در این داستان
بلند کنار هم قرار گرفته است سر سازگاری ندارد.
پس میتوان بــه این نتیجه رســید که پریچهر
ایالمی رمانی بر پایه تخیل یا شــنیدههایی که به
آن شــکل هنری و داستانی دادهاند خلق کردهاند.
چون نویسنده رئالیســت حقیقتهایی را بر روی
کاغذ میآورد که خواننده یا درســت باور میکند
یا اینکه بــه امکان واقعی بودن آن میاندیشــد.
در هر دو صورت نویســنده را نمیبایســت متهم
کرد که زندگی مردم را بازنویســی کرده اســت و
میدانیم اگر نویسندهای از قدرت تخیل (که یکی
از عناصر اصلی داستاننویسی و اصو ًال هنر است)
بهرهای نداشــته باشــد هیچگاه نمیتواند دقایق
شکلدهنده داســتان را بیافریند (که در سینما به
آن مونتاژ و به شکلی تدوین میگوییم) در ادبیات
خاصیت اتصال صحنهها بسیار فراتر و هنریتر از
سینما و ســریالهای سینمایی است .در آنجا بین
هر صحنه ،اغلب از نمای واحدی استفاده میشود.
دورنمای یک شهر از باال یا یک عمارت از روبرو و
یا از منظرهای طبیعی که بستگی به ذوق و سلیقه
کارگردان آن اثر دارد.
و دیگــر اینکه نویســنده صحنه حوادثنویس
نیســت .هیچگاه حادثه صرف ،بار داستانی ندارد.
آنچه داســتان را میسازد علت و معلول و کنش و
واکنش است که اگر به این دو (تعلیق) را بیفزاییم
کار هنری و کامل از آب درمیآید.
و اما ،بازگردیم به رمان «پدر بزرگوار من» یکی
از شگردهای نویسنده که بعضیها در آن تخصص
خود را بازتابی هنری نشــان میدهند ،نام داستان
اســت .آیا این نــام یا تیتری که نویســنده برای
اثر هنریش انتخاب کرده است بیانگر موضوع است
یا نه؟! عنوان باید معماوار نوشــته شود تا خواننده
نتواند فینال داســتان و گرههای مخصوص بدان
را حدس بزند و از طرفی به زیرســاخت داســتان

ربط داشته باشد .نویسنده نام زیبایی برای داستان
برگزیده است .نه کام ً
ال ّنیات او را برمال میکند و
نه نسبت به موضوع غریبه مینماید.
مســایلی که پــس از خواندن رمــان در ذهن
خواننده خوب و آگاه خطور میکند اینهاست:
الــف -نویســنده ک ً
ال مثبتاندیش اســت .در
دنیای پریچهر ایالمی و خلق اثرش گویی ظلمات
شبهای دیرپا وجود ندارد .همه چیز روشن است
و نور حیاتبخش خورشــید هنر آن را شــفاف و
روشن نمایانده است.
ب -امید به یــک زندگی بهتر و اراده در طول
داستان موج میزند .ناامیدی در وجنات قهرمانان
داستان جایی ندارد .شخصیتهای مثبت داستان
(که به مراتب تعدادشــان از شخصیتهای منفی
بیشــتر اســت) جز به پاکی و نیکاندیشــی به
مســألهای دیگر فکر نمیکنند ،و در جامعه احترام
را برای خویش خریده یا دســت و پا کردهاند آنهم
توسط اعمالی که در طول رمان انجام میدهند و
باعث آن هستند.
ج -زبان داستان ســاده و راحت است و گرم.
خواننده احســاس خســتگی نمیکند .خیلی زود
نویسنده خود را از شر رمانتیسمی که در صفحات
ابتدایی داســتان وجود دارد نجات میدهد و بدون
توصیفات اضافی و حاشــیه رفتنهای بیدلیل و
کســالتبار ،فقط و فقط به بیان چند و چون ماجرا
بسنده میکند (چون خواننده همین را میخواهد).
د -اگر هر رمانی از عنصــر «تعلیق» بیبهره
باشد ،آن رمان خســتهکننده و کسالتبار میشود
و خواننده حق دارد که رمان را نیمهکاره رها کند.
حس کار پریچهر ایالمی یکی هم این اســت که
به اصطالح خواننده را به دنبال ماجرای داســتان
میکشاند .ماجرایی که هیچ حشو و زوائدی ندارد.
و همیشــه بین صحنهها از ترفندهایی اســتفاده
میکند تا خواننده ادامهی داستان را رها نکند.
ح -قهرمــان اصلی داســتان اکثــر اوقات با
آدمهایی روبرو میشود که فقط به خوبی و کمک
به دیگران میاندیشــند .در این دنیای وانفســای
کنونی چیزی همانند یک معجزه اســت که همه
فقط به خیر بیندیشــند .در اینجــا خواننده یادش
به آثار «کالســیک» میافتد که شــخصیتها یا
خوبند یا بد ،یا زشــتند یا زیبا ،یا سیاهند یا سفید.
حد وســطی وجود نــدارد .در صورتــی که بافت
اکثر جوامع پر از انســانهایی است که نمیتوان
به آســانی پای برگــهی خوب بــودن آنها امضا
گذاشــت .خدا کند که جهان پر از شخصیتهایی
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پدر بزرگوار من

رمان نوشتهی پریچهر ایالمی
انتشارات نوید شیراز 144 -صفحه 9000 -تومان

بشود که خانم ایالمی خلق کردهاند ،خوب مطلق.
ت -اسامی انتخاب شده آنها از التهای شهر
مثل :جان جان قاپانداز ،ابرام غزلخون ،ماشاءاله
چاقوکش ،صفدر کچل ،اکبر شش انگشتی ،رجب
موش ،شــعبون زیبا انتخاب شده است .نام بعضی
از شخصیتها همانند ابرام عزلخون در بعضی از
فیلم فارسیهای آن زمان به چشم میخورد.
اما شــخصیتهای تحصیلکرده اکثر نامهایی
دارند که با شــخصیت فرهنگی آنها جور درمیآید
نویسنده اصراری روی یک تیپ نام دارند .نامهای

امین فقیری

ایرانی و اســامی توأم ًا در رمان به چشم میآیند.
شــخصیت اصلی پدر در رمان «پدر بزرگوار من»
شخصیتی است مذهبی
«پــدرم ک ً
ال عقاید مذهبی داشــت،
نمــاز ،روزه و راز و نیــازش با خدا ترک
نمیشــد .خدمت به مــردم و کمک به
بیمارها و بچهها سرلوحه زندگیاش بود.
هر وقت فاتح به مســافرت میرفت من
به طبقه پایین میرفتم و شــبها آنجا
بودم .اگر نیمه شبی بیدار میشدم پدرم

را میدیدم که کنار ســجادهاش چنان
غــرق راز و نیاز با خدا و خودش اســت
که اص ً
ال متوجه اطرافش نیست .چنان با
خلــوص نیت با خــدا حرف مــیزد و
نعمتهای او را شــکر میگفت که من
گریهام میگرفت( .ص )36
اصو ًال همهی شــخصیتهای رمان جز چند
التی که نامشان در باال رفت مذهبیاند.
***
حــال بــه مســایلی میپردازیــم کــه هــر
داستاننویســی باید آنهــا را رعایت کند .البته جز
بــا خواندن کتابهــای مرجع داستاننویســی و
مخصوص ًا سبکهای ادبی تألیف زندهیاد دکتر
رضا سیدحســینی و آثار مطرح داستاننویســان
بزرگ جهان (مخصوصــ ًا زنان) و تجربه و تجربه
به دست نمیآید.
الــف -شــخصیتها باید به گونــهای دیگر
هم بــه خواننده معرفی گردند .هــر چه که ما از
شخصیتهای «پدر بزرگوار من» میدانیم ،اعمال
و کردارشان هست .به هیچ عنوان حدس نمیزنیم
که فیزیک بدنیشان چگونه است .رنگ چشمها و
صورت و موها چگونه آرایشــی دارند .تا چند سال
پیش رســم بود که نویسنده مســیر قصهگویی را
قطع میکرد و یکســره بــه توصیف چهره و قد و
هیکل قهرمانان داستان میپرداخت .امروزه دیگر
این ترفندها منسوخ شــده .هر از زمانی ،بر طبق
نیاز داستان توصیف کوچکی ثبت بشود تا خواننده
در پایان خوانش کتاب این توصیفها را مثل پازل
کنار هم قرار دهد و توصیف ظاهری آدمها نموده
شوند.
طبیعی اســت کــه توصیف حــاالت درونی
کاراکترها را ما در طول کتاب خوانده و دریافتهایم.
ب -توصیف از طبیعت دیگر همانند گذشــته
نیســت .نویسنده هنگامی از طبیعت مینویسد که
شــخصیت با جان و دل آن را درک و تجربه کند.
یعنی مهم روبرو شدن قهرمان داستان با مناظر و
رویدادهایی همانند باران و برف و توفان و غرش
تندر .هنگامی که در دریای توفانی گیر افتاده باشد
نویســنده باید از توفان حرف بزند و زمانی که از
کورههای کوهستان و جنگل میگذرد به توصیف
دو سه جملهای از آنها بپردازد .که در کتاب حاضر
جز در صفحه ابتدایی خوشبختانه نویسنده فقط به
دو راوی یعنی ابتدا دختر و سپس پدر میپردازد .و
قصه را بدون حاشــیه رفتنی و از این شاخه به آن
شاخه پریدن روایت میکند.
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ج -شــعار دادن و نتیجهگیری در قصهنویسی
موردی نــدارد .این دو مقوله فقط و فقط در مقاله
استفاده میشود .نویسنده عنصری است بیطرف،
نه شــادی میکند و نه میگریــد .بلکه همه چیز
بر عهدهی آدمهای داستان است که درد و رنج و
شادی چه تأثیری بر آنها دارد.
گاه نویســنده خوانندهها را خیلی عامی تصور
میکند و بــه آنها توضیــح میدهــد مانند این
چند سطر.
*و همین طــور دیوان حافــظ را باز
کنید و ببینید که چطــور عارفانهترین و
لطیفترین شــعرها را سروده و چطور با
زبان دل تو با تو سخن میگوید....
* ولی افسوس که ایران همیشه مورد
تاخت و تاز بیگانگان قرار گرفته و بیشتر
پادشاهانی که ریشــه ایرانی نداشتند و
مهاجم بودند به این ســرزمین حکومت
میکردند (شعار -توضیح)
* سلســله زندیه ایرانی اصیل بودند.
صفاریان ایرانی اصیــل بودند که آنها را
هم قوم مهاجم امان ندادند.
* کریمخان سر سلســله زندیه مرد
دالور و سلحشوری بود و یک دموکرات
واقعی بود -هیچگاه خود را شاه نخواند....
(ص )21
اکثر خوانندگان با این مطالب آشــنایی دارند.
اگر به مناســبتی این حرفها بدین گونه شعاری
و توضیــح واضحــات دادن از دهــان یکــی از
شخصیتهای داســتان خارج شود که مث ً
ال برای
کودکی  7تا  10ســاله توضیــح میدهد چندان
ایــرادی ندارد .امــا از قلم نویســنده به یک نوع
اظهار فضــل تعبیر میگردد .البتــه همانطور که
گفتیم این مطالــب در مقالهای مثال با نام «تأثیر
حافظ بر ادبیات ایران» یا «چه پادشاهانی به وطن
خود عشــق میورزیدند» هیچ اشــکالی به وجود
نمیآورد .اما نویســنده فقط باید به دنبال روایت
کردن قصهاش باشــد .و دیگر اینکه مقدمهای بر
کتاب داستان ننویسد .اما مقاله آقای دعوتالحق
در پاسداشت زبان فارسی بسیار زیباست.
***
باید گفت خانــم پریچهر ایالمی کتاب زیبایی
نوشــتهاند .آنقدر ماجرا کشــش دارد که خواننده
میتوانــد یک نفــس آن را بخوانــد .اینهایی که
نوشته شد برای رعایت در رمانهای بعدی است.
موفق باشند.

ثبتی و دادگستری

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی احضار متهم (مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست)
مجتمع دادگاههای کیفری دو شیراز به موجب کیفرخواست در پرونده
کالســه  9409987125400504برای محمدحسین قاسمی به اتهام تهدید
با قمه و توهین به اشــخاص عادی و ضرب و جرح عمدی تقاضای کیفر
نموده که رســیدگی به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگی
برای مورخ  94/8/18ساعت  8تعیین گردیده است با عنایت به مجهول
المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مواد  115و
 180قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری
مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت
مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق
مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
 /14950م الف
منشی شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهر شیراز ( 103جزایی سابق)
خداکرم عادلبخش
آگهی تغییرات شرکت پیش رو خودرو پرنیان گستر هخامنش شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  27348و شناسه ملی 10530394573
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ  94/4/25تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
دانش دوکوهکی به سمت رئیس هیأت مدیره
مصطفی دوکوهکی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
محمد دوکوهکی به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و تعهدآور و بانکی و قراردادها و سایر
اوراق عــادی و نامههای اداری با امضا دانــش دوکوهکی همراه با مهر
شرکت معتبر است.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیران ،تعیین دارندگان
حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای ســازمان ثبت قابل دسترس
میباشد.
 /15040م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان /شاکی مصطفی عباسزاده دادخواستی به طرفیت خواندگان/
متهمان مهدی عابدی و جالل شــهابی و جواد شــهابی به خواسته ابطال
رأی داور (غیر مالی) و مطالبه خســارت دادرســی تقدیم دادگاههای
عمومی شهرستان شــیراز نموده که جهت رسیدگی به شعبه  11دادگاه
عمومی حقوقی شهرستان شــیراز واقع در شیراز خیابان مالصدرا انتهای
خیابان شهید جمالی ارجاع و به کالسه  9409980705400520ثبت گردیده
که وقت رسیدگی آن مورخ  94/8/12ســاعت  9تعیین شده است .به
علت مجهولالمکان بودن خوانده مهدی عابدی و درخواســت خواهان/
شــاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
حاضر گردد.
 /14949م الف
منشی شعبه  11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز
علی دلواری

آگهی ابالغ اخطار
محمد شاهسوندی معروف به اصغر شاهسوندی فرزند حسین زوجه
شما با در دست داشتن حکم قطعی از شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی
ه
فســا به این دفتر مراجعه نموده و تقاضای ثبت طالق خود را نمود 
اســت لذا بدین وسیله به شــما اخطار میگردد ظرف مدت  10روز
جهت انجام تشــریفات قانونی به این دفتر مراجعه و اال برابر مقررات
انجام میشود.
آدرس دفتر :شیراز خیابان توحید کوچه مسجد ولی عصر
 /14952م الف
سردفتر طالق شماره  4شیراز
حاج غالمعلی توکلیان فرد
آگهی
پیرو آگهیهای منتشــره در جراید بدینوسیله به خوانده سید حسن
موسوی فرزند ســید عرب که مجهولالمکان میباشد ابالغ میگردد
چون وفق دادنامه شــماره  9409977310200742صادره از شعبه دوم
حقوقی شهرستان فسا در پرونده شماره  940441حکم به اذن در ازدواج
لیال موســوی فرزند سید حســن صادر گردیده ظرف  20روز قابل
واخواهی در این شــعبه و سپس ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی
در محاکم تجدیدنظر استان فارس میباشد.
 /516م الف
مدیر دفتر شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا
آمنه دهقانیان
آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  940446شــعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک
شــیراز محمدعلی غفاری تبریزی فرزند بیوک به موجب شــکایت
زهره داور فرزنــد محمدعلی به اتهام ایراد ضــرب و جرح عمدی
تحــت تعقیب قرار دارد با توجه به معلــوم 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 عصر مردم آگهی
و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشــود پــس از انقضای مهلت
مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /14945م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده
آگهی
خواهان فریده رنجبر دادخواســتی به طرفیت خوانده هادی فرشید
به خواســته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاههای عمومی
شهرســتان استهبان نموده که جهت رســیدگی به شعبه اول دادگاه
عمومی (حقوقی) دادگستری شهرســتان استهبان واقع در شهرستان
اســتهبان ارجاع و به کالســه  9409987320100571ثبت گردیده که
وقت رسیدگی آن مورخ  94/8/13ســاعت  11تعیین شده است .به
علت مجهولالمکان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان/شاکی و
به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافــت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد.
 /14947م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان
استهبان
داود پاکنیت

آگهی
نام و نام خانوادگی :حجت امیری
شغل :آزاد
اقامتگاه و آدرس :مجهولالمکان
چون طالق فیمابین شما و همسرتان گلتاج گندمچین طی رأی قطعی
شماره  9409977169300345کالسه پرونده  931013شعبه اول عمومی
دادگاه سروســتان صادر گردیده به اســتناد ماده واحده تشخیص
مصلحت نظام شایســته است ظرف مدت یک هفته به این دفترخانه
مراجعه نمایید در غیر این صورت طبــق قانون طالق به ثبت خواهد
رسید.
 /391م الف
دفتر طالق  65داراب

آگهی
در اجرای دادنامه شماره  9410117169300954صادره از شعبه  22دادگاه
تجدیدنظر فارس به حمیدرضا رنجبر هزار دره فرزند پیرعلی همســر
محبوبه نصیری فارسی فرزند رســول اخطار میشود ظرف یک هفته
از تاریخ چاپ در روزنامه جهت اجــرای دادنامه طالق فوقالذکر با در
دست داشتن اصل شناسنامه عکسدار و کارت ملی به آدرس دفترخانه
طالق  22فسا واقع در فسا فلکه داراب کوچه شهید کشاورز جهت اجرای
صیغه طالق همسرتان مراجعه نمایید در غیر این صورت دادگاه محترم
در غیاب شما اقدام خواهد کرد.
 /70م الف
سردفتر ازدواج  202و طالق  22فسا
رضا محبی

آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  931329شــعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک
شــیراز مســلم زهرائی نیک فرزند محمد به موجب شکایت سعید
کشــتکار به اتهام ایراد ضرب و جرح عمــدی و توهین تحت تعقیب
قــرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ
احضاریه و عدم دسترســی به او طبق ماده  174قانون آیین دادرسی
کیفری مراتب یــک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهی و متهم ظرف
مهلت یک ماه احضار میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم
گرفته خواهد شد.
 /14946م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
رنجبرزاده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی -شورای حل اختالف
بدینوسیله اعالم میشود شاهرضا جعفری دادخواستی به خواسته الزام
به انتقال ســند در پالک  39/2067اصلی بخش  9فارس سروســتان به
طرفیت  -1مهدی  -2شجاع  -3ولی  -4مسعود  -5محسن  -6داریوش
 -7داود  -8نرگس  -9آمنه همگی طهماسبی فرزندان میرزا موال تسلیم
شورای حل اختالف شعبه دوم سروســتان نموده که به این شعبه ارجاع
و به کالســه  94/150حقوقی ثبت و وقت رســیدگی برای روز یکشنبه
مورخ  94/8/17ســاعت  15/30عصر تعیین شــده است اینک به علت
مجهولالمکان بودن خواندگان ردیف دوم الی نهم به درخواست خواهان
و دســتور شــورا و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امــور مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا
خواندگان در وقت یاد شــده جهت رسیدگی حاضر گردند در غیر این
صورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/14948م الف
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف سروستان
امینی

آگهی حصر وراثت
آقای بیژن قنبری معصومآبادی فرزند حبیب به شرح درخواستی که
به کالسه  94/635این شــورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی
انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که شــادروان کبری خســروی
صدرآبادی فرزند غالمحســین به شماره شناســنامه  433صادره از
داراب در تاریخ  94/5/28در اقامتگاه دائمی خود شهرســتان داراب
فوت نموده وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1متقاضی فوقالذکر همسر متوفیه
 -2غالمحسین خسروی به شماره شناسنامه  5پدر متوفیه
 -3گلجان کرمی سلطانآبادی به شماره شناسنامه  84مادر متوفیه
 -4سجاد قنبری معصومآبادی به شماره شناسنامه  539فرزند متوفیه
 -5ســحر قنبری معصومآبادی به شماره شناســنامه 2480433341
فرزند متوفیه
 -6ساجده قنبری معصومآبادی به شــماره شناسنامه 3530087130
فرزند متوفیه
 -7ســارا قنبری معصومآبادی به شماره شناســنامه 2491633752
فرزند متوفیه و الغیر
اینک شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبت آگهــی مینماید تا هر کس اعتراضــی دارد و یا وصیتنامهای از
متوفیه نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا
مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /390م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه ایثارگران داراب
باقرپوریان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص دادخواســت با شــماره مکانیزه  9409987529300578و
شــماره بایگانی  940715شــعبه اول خفر خواهان جابر احمدی فشانی با
وکالت حسین و مازیار پارســائی به طرفیت خواندگان :شراره شایگان
فرزنــد هدایتاله  -2محمــود صادقی آیزگل فرزند حســن مبنی بر
اثبات وقوع بیع و غیره با توجه به اینکــه خواهان آدرس خوانده ردیف
دوم را مجهولالمکان اعالم نموده اســت حســب ماده  73قانون آیین
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار چاپ میشود،
خوانــدگان میتواند ظرف مهلت یک ماه پس از چاپ آگهی روزنامه در
صورت تمایل جهت شرکت در جلسه رسیدگی مورخ  94/8/9ساعت 10
صبح شعبه اول دادگاه عمومی بخش خفر حاضر و یا الیحه دفاعیه تنظیم
و به این شعبه ارسال و یا وکیل دادگستری معرفی نمایند ضمن ًا میتوانند
در وقت اداری تا قبل از وقت رســیدگی اعالم شــده با مراجعه به این
شــعبه از محتویات پرونده باخبر شوند در غیر این صورت دادگاه غیاب ًا
اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
 /14951م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش خفر
کرمی

