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در زندگی های پرخرج امروزی چگونه پس انداز کنیم؟

بهترین روش ها برای پس انداز کردن
چیست؟
پــس انداز کــردن پول از کارهایی اســت که
گفتنش از عمل کردنش بســیار ساده تر می باشد.
همه می دانند که باید پول شان را پس انداز نمایند
ولی بیشــتر افــراد در انجام آن با مشــکل روبرو
می شوند.
نکات زیر به شما کمک می کند که بهتر بتوانید
پس انداز کنید:
برای پس انداز کــردن زیر بار قرض
نروید
بعضــی از قرض ها غیر قابل اجتناب هســتند
مانند وقتی کــه می خواهید خانــه بخرید .تعداد
افراد کمی هســتند که به انــدازه کافی پول دارند
تا به یکباره خانــه ای بخرند .اکثرا باید از بانک و
یا فردی قــرض گرفته و آن را کم کم بازپرداخت
نمایند.
به هر حال ،در حالت کلی ،اگر می توانید زیر بار
قرض نروید ،پس نروید .و اگر هم به ناچار پولی را
قرض گرفتید سعی کنید در اسرع وقت و به مقدار
زیاد ،آن را برگردانید.

برای پس انداز کردن هدف داشته باشید
اگــر برای پس انداز کردن پول ،هدف داشــته
باشــید ،در شما انگیزه به وجود آمده و به راحتی و
با اشتیاق می توانید پس انداز نمایید .البته بستگی
دارد هدف شــما چه باشــد؟ به عنوان مثال خرید
خانه باشــد و یا بــرای دوران بازنشســتگی خود
می خواهیــد پول پس انداز کنیــد .طبق هدف و
طول مدت رســیدن به آن ،برای پس انداز کردن
برنامه ریزی نمایید.
برای پس انداز کردن باید اهداف تان
معقول باشد
به طور مثال اگر شما ماهیانه یک میلیون تومان
درآمد دارید نمی توانید انتظار داشته باشید که بعد
از  2سال بتوانید خانه ای بخرید اما می توانید برای
خرید ماشین اقدام نمایید .پس اهداف خود را برای
پس انداز کردن ،معقوالنه انتخاب کنید.
برای رسیدن به هدف خود زمان مشخص کنید
نمی توان هدفی داشت و زمانی برای رسیدن به
آن در نظر نگرفت .زیرا رســیدن به هدف در زمان
مشخصی می تواند لذت بخش و مفید باشد و اگر
قرار باشد شما ســالها پول کمی پس انداز کنید و

معلوم نباشــد کی به هدف خود می رسید ،دلسرد
و مایوس خواهید شــد .طبــق درآمد خود و هدف
معقوالنــه ای که در مرحله قبل انتخاب کرده اید،
زمانی را برای رسیدن به آن هدف در نظر گرفته و
پول تان را پس انداز نمایید.
بــرای پس انداز کــردن هزینه هایی
که باید در طــول یک ماه انجام دهید ،را
یادداشت کنید
ثبت درآمد ،هزینه ها و مقدار باقیمانده از پولتان
به شما برای برآورد بهتر کمک می کند .سعی کنید
تا جایی که امکان دارد هزینه های خود را کاهش
دهید تا بتوانید پول بیشــتری پــس انداز کنید تا
یک قدم به هدف تان نزدیکتر شــوید .حواســتان
باشــد که اگر نتوانید از هزینــه های خود بکاهید
دستیابی به هدفتان برایتان مشکل خواهد بود .باید
به جزییات هزینه های خود توجه بیشــتری کنید.
برای این کار یک دفترچه کوچک تهیه کنید و آن
را همیشه همراه خود داشــته باشید .همچنین در
حال حاضــر برنامه هایی برای موبایل وجود دارند
که می توانید از آنها بــرای ثبت هزینه های خود
استفاده نمایید.

یک حساب بانکی پس انداز باز کنید
بانک ها برای حســابهای پس انداز ،بهره کمی
می پردازنــد امــا همین بهره کــم در طول زمان
می تواند به پس انداز شما کمک کند .پس هر چه
زودتر یک حســاب بانکی باز کرده و پول خود را
ســپرده گذاری کنید ،حتی اگر مقدار پول تان کم
باشــد .به این موضوع توجه کنیــد که می توانید
هر ماه به پول خود مقداری بیفزایید و بنابراین سود
بیشتری از بانک دریافت کنید.
در زمــان جوانــی بــه فکــر دوران
بازنشستگی باشید
زمانی که شما جوان و پرانرژی و سالم هستید،
دوران بازنشستگی و سالخوردگی خود را بسیار دور
می بینید که حتی برایتــان ارزش فکر کردن هم
ندارد .اما تا وقتی جوان هستید باید به فکر دوران
بازنشستگی خود نیز باشید .پس هر ساله مقداری
از درآمــد خــود را برای دوران ســالخوردگی تان
پس انداز کنید.
به مقدار پول تان برای شروع پس انداز
کردن توجه نکنید
هنگامــی که برای پس انداز کرن به مشــکل
برمی خورید ،کامال طبیعی است که ناامید شده و
دست از پس انداز کردن بردارید .به مقدار پول تان
برای شروع پس انداز کردن توجه نکنید .حتی اگر
پول ناچیزی دارید همیشه امکان آن وجود دارد که
پس انداز کنید .هر چقدر زودتر شروع کنید ،زودتر
به اســتقالل مالی می رسید و به هدفتان نزدیکتر
می شوید.
برای پس انداز کــردن تجمالت را از
هزینه های خود حذف کنید
خیلــی از هزینه هایــی که ما هــر روز انجام
می دهیم واقعا مورد نیاز نیستند .حذف هزینه های
تجمالتی اولین گام بزرگ در جهت بهبود وضعیت
مالی تان است.
برای پس انداز کردن هزینه های تان
را کاهش دهید
بــرای کاهش هزینه های خود ،به خانه ارزانتر،
کاهــش مصرف انــرژی مانند بــرق ،گاز ،آب و
اســتفاده از وســایل نقلیه عمومی ،تفریح ارزانتر،
اجتناب از اعتیاد به مواردی مانند ســیگار بیشــتر
بیاندیشید و سعی کنید این گونه هزینه ها را حذف
کنید و یا حداقل کمتر نمایید.

عواملی که ما را به تله سرزنش می اندازد!
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باور و رفتارهای هم ه در بازی ســرزنش یکســان نیســت ،اما تحقیقات مختصری که در این زمینه صورت
پذیرفته به ما میگوید که چه افرادی بیش از دیگران متحمل آسیب و خطر میشوند .با این وجود ،ما میتوانیم
ابعاد پذیرش سرزنشها را با چند اصل ساده بیان کنیم .در یک کفهی ترازو سرزنشهای شدید افرادی قرار دارند
که همواره چیزی یا شخصی را برای سرزنش مییابند .فقط به این دلیل که شما تنها فرد حاضر در محل وقوع
اشتباه هستید که نباید منجر به سرزنش خودتان شود.
در کفهی دیگر ترازو هم افرادی قرار دارند که در هر موردی فقط و فقط خودشان را سرزنش میکنند ،حتی در
مواردی که دخالتی در بدشانسی پیش آمده ندارند! این فقط ناشی از تواضع یا قوت قلب دادن به دیگران نیست،
برخی افراد حقیقتا خود را عامل همهی اتفاقات بد یا اکثر اتفاقات ناخوشایند قلمداد میکنند.
البته در مواقعی هم که امکان ســرزنش دیگران وجود نداشــته باشد ،این احتمال که سرنوشت یا قدرتهای
ماورائی ســرزنش شوند ،شــدت مییابد .قطعا هنگامی که طوفان سهمگین درخت را شکسته و روی بام خانهی
شما میاندازد ،امکان ندارد که همسر یا خودتان را سرزنش کنید( البته میتوانید همسرتان را برای کوتاه نکردن
شــاخههای درخت ســرزنش کنید) .افراد مذهبی اینگونه اتفاقات را امتحانی از جانب قدرتهای ماورائی که یا
ایمانشان را محک میزند و یا آنها را به دلیل کاستیهایشان تنبیه میکند ،تلقی میکنند.
روانشناســی اجتماعی خصیصههای شخصیتی به مطالعهی موضوعات مرتبط با سرزنش میپردازد .سرزنش
خودمان در مواقع بروز خطا یا اشتباه به تمایالت کلی افراد مبنی بر خصیصههای درونی آنها پیوند خورده ،اینگونه
افراد در مواقع شکست خود را فردی ناالیق ،احمق و بیمسوولیت تلقی میکنند .از طرف دیگر ،همین تمایالت
موفقیتها را به عوامل خارجی از قبیل سرنوشت ،شانس یا بخت نسبت میدهد .با این وجود ،اینگونه افراد حتی
از بار مسوولیت خطاهای اساسی و رفتارهای منفی خود نیز شانه خالی کرده و آن را بر دوش دیگران میاندازند.
یکی دیگر از حوزههای تحقیق در زمینهی ســرزنش به این امر باز میگردد که آیا فقط فردی که مرتکب عمل
غیراخالقی میگردد ،سزاوار سرزنش است یا خیر.
در نظر بگیرید که دو نفر در حال پرتاب آجر به ســمت پلی هســتند که محل عبور ماشینهاست .آجر یکی
از آنها بیآنکه آســیبی به دیگران وارد کند ،وســط جاده فرو میآید ،اما آجر نفر بعدی به سرنشینان یک خوردو
آســیبی جدی وارد کرده و منجر به تصادفی شدید میشــود .از نظر تئوری ،فردی که آجرش آسیبی به دیگران
وارد نکرده نیز به اندازهی فرد دوم مقصر است ،زیرا هر دو با سوء نیت مرتکب چنین عملی شدند .از یک طرف،
شانس اخالقی بر این باور است که چنانچه عمل خطا منجر به آسیب به دیگران شده سزاوار سرزنش است ،قصد
و نیت افراد مهم نیســت .بنابراین فردی که آجرش موجب بروز تصادف گشته باید سرزنش گردد و نه فردی که
آجرش بدون صدمه به دیگران فرود آمده.
آیا از طرفداران نظریهی شــانس اخالقی هســتید؟ طبق نظر مرکز  A&Mتگزاس چنانچه با این ادعا که،
“اعمال ناشــی از بیمباالتی که منجر به عواقب ناخوشــایندی نگردند از مجازات مبرا هســتند” و “ مادامی که
ارتکاب عمل آسیبی به دیگران وارد نکرده باشد ،نباید جرم تلقی شود مگر آنکه واقعا آسیبی در بر داشته باشد”.
اگر این نظریه را میپذیرید ،برای سرزنش ،نتیجه را بر قصد و نیت اخالقی ارجح میدانید .اما برخی بر این باورند
که چنانچه قصد و نیت دو نفر یکســان باشــد ،هر دو مستوجب سرزنش یکسان هستند .حال آنکه لنچ و تیمش
بر این باورند که قضاوت ما همیشــه آنقدرها هم منطقی نیست .نکتهی جالب توجه اینکه ،مردم به طور ضمنی
معتقدند که قصد و نیت بیش از پیامد و نتیجه ســزاوار سرزنش است ،حال آنکه در قضاوت موارد حقیقی ،نتیجه
و پیامد مد نظر گرفته میشود.
با توجه به این پیشزمینهها ،بیایید به چرایی بازی سرزنش بپردازیم:
 .۱سرزنش یک مکانیسم دفاعی فوقالعاده است .نامش را هر چه میخواهید بگذارید فرافکنی ،انکار یا تغییر
موضع .ســرزنش به شــما کمک میکند تا با اجتناب آگاهانه از نقصها یا کاســتیهای خود از عزت نفس خود
پاسداری کنید.
 .2ســرزنش ابزار حمله اســت .مادامی که در گــرداب تعارضات مخرب گیر افتادهاید ،میتواند از ســرزنش
به عنوان شگردی قطعی برای آسیب به اطرافیان بهره ببرید.
 .3دلیــل قطعی برخی از رفتارهای خود و دیگران را نمیدانیم .خصیصههایی که به آنها چنگ میزنیم ،خواه
شــانس یا تواناییها باشــند ،میتوانند با تمایالت مبنی بر قضاوتهای غیرمنطقی ما تحریف شده و به گونهای
دیگــر جلــوه کنند .بدان معنا که گاه بنا بر مصلحت خویش ،قصد و نیــت و گاه پیامد و نتیجه را مبنای قضاوت
قرار میدهیم.
 .4ســرزنش دیگران از پذیرش مسوولیت آسانتر است .اقرار به همکاری در یک موقعیت ناخوشایند مستلزم
تالش کمتری نسبت به پذیرش این حقیقت که شما عامل آن بودید ،است.
 .5مردم دروغهای ســاده میگویند .طبق یافتههای همکارم ،رابرت فلدمن ،همه دروغ میگویند .دروغ گفتن
و سرزنش دیگران از پذیرش خطای خود بسیار سادهتر است .مطمئنید که هیچکس نخواهد فهمید که چه کسی
قهوه را روی زمین ریخته و اتاق را کثیف کرده ،پس فردی که حضور ندارد را ســرزنش میکنید و به این امید
میمانید که سر و کلهی او پیدا نشود.

ثبتی و دادگستری
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به توفیق حسانی فرزند ابراهیم مجهولالمکان که آدرس و
نشانی از نامبرده در دست نیست ابالغ میگردد به موجب دادخواست
تقدیمی غالمرضا جوکار به طرفیت شــما به خواسته مطالبه وجه سفته
شماره  124002به مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه
و هزینه دادرسی به کالســه  14/390ح ش  3ثبت و برای روز دوشنبه
مورخ  94/8/18ســاعت  4/30عصر تعیین وقت شــده اســت مراتب
در اجرای قانون و به درخواســت خواهان یک نوبت در جراید محلی و
کثیراالنتشار فارس درج و آگهی میشود تا خوانده ضمن اطالع از وقت
رسیدگی به شورای حل اختالف حوزه سوم فسا واقع در میدان غدیر اول
خیابان شاهزاده قاسم در یکی از روزهای شنبه ،دوشنبه یا چهارشنبه بین
ساعت  4الی  6/5عصر مراجعه و ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم از حقوق خود دفاع نماید.
 /14972م الف
دبیرخانه حوزه سوم شورا فسا
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه فایق کمانگر به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع
شکایت زهرا دهبزرگی از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ
احضاریه به واســطه 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
شعبه  6دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی
و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار
این آگهی به موجب مــواد  217و  218قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ
میگردد.
/14959م الف
دادیار شعبه  6دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
صلح جویان
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه ســعید دریس فرزند شــکراله به اتهام توهین و تهدید از
طریق ارســال پیامک از طرف این دادســرا تحت تعقیب هست و ابالغ
احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده
بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در
شعبه  34دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز 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.
/14960م الف
دادیار شعبه  34دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
همتی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه سیروس مشوق فرزند فرخ به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی
توأم با توهین و تهدید از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ
احضاریه به واســطه 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
شعبه  16دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی
و دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالســه  940341حاضر گردد پس از
انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب مواد  217و  218قانون
مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/14958م الف
دادیار شعبه  16دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
دوبحری

آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  9409980702800308شعبه  5بازپرسی دادسرای
ناحیه یک شیراز متهم ایمان قاســمی فرزند غالم به موجب شکایت
سعید محمدی قصر عاصمی به اتهام تمرد نسبت به مأمورین در حین
و اهانت به مقامات رسمی و ایراد ضرب و جرح عمدی 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 دادرسی
کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهی و متهم ظرف
مهلت یک ماه احضار میشــود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم
الزم گرفته خواهد شد.
 /14961م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه زمان رحمانی به اتهــام عدم رعایت مقررات و نظامات
مربوط به کار منجر به صدمه بدنی غیرعمدی به میزان هشتاد درصد
موضوع شــکایت محمود ازبک در پرونده کالســه 93/690201/26
شــعبه  18دادیاری از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد 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 ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه
 18دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی
و دفاع از اتهام انتســابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ
انتشار این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/14962م الف
دادیار شعبه  18دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
محمدرضا منوچهری
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه عادل عیاشــیزاده فرزند مجید بــه اتهام تحصیل مال
مسروقه از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد 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 شعبه
 16دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و
دفاع از اتهام انتســابی در پرونده کالسه  931519حاضر گردد پس از
انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب مواد  217و 218
قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/14955م الف
دادیار شعبه  16دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
دوبحری
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه سید امین عباسی فرزند سید جواد به اتهام تحصیل مال
از طریق نامشروع از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ
احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده
بدینوســیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرســی دادگاههای
عمومــی و انقالب در امور کیفری مراتب بــه نامبرده ابالغ تا پس از
درج آگهی در شعبه  16دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به
منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه 940180
حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب
مواد  217و  218قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/14957م الف
دادیار شعبه  16دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
دوبحری

آگهی حصر وراثت
سید حسین هاشمی دارای شناسنامه شماره  488متولد داراب به شرح
دادخواســت به کالســه  2/384/94/736مورخ  94/7/4از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
سید ماشاءاهلل هاشمی به شماره شناسنامه  5672در تاریخ  94/6/10در
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2سید محمدحسن هاشمی به شماره شناســنامه  400صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -3سید محمدرضا هاشمی به شــماره شناسنامه  228صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -4سید مجتبی هاشمی به شــماره شناسنامه  50صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -5طیبه هاشــمینژاد به شماره شناســنامه  12صادره از حوزه داراب
همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراض دارند و یا وصیتنامه
از متوفی نزد آنها اســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به
دادگاه تقدیــم نماید پس از انقضاء مهلت وفــق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
 /392م الف
رئیس شورای حل اختالف ایثارگران داراب
علی مقدسی
آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  940494شعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز
آرمــان احمدی آزاد فرزند محمد به موجب شــکایت حســن بورکی
قصرابونصر به اتهام صدور چک بالمحل 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 آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار
میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /14966م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
رنجبرزاده
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه ابوالقاسم شرفی فرزند حسین به اتهام توهین از طرف این
دادســرا تحت تعقیب میباشد 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  16دادیاری دادسرای عمومی
و انقالب شــیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در پرونده
کالســه  940745حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این
آگهی بــه موجب مــواد  217و  218قانون مذکور تصمیــم غیابی اتخاذ
میگردد.
/14969م الف
دادیار شعبه  16دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
دوبحری
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه خدارحم منصوری ســرتنگ فرزند محمدحســین به اتهام
سرقت و جعل و استفاده از سند مجعول از طرف این شعبه دادیاری در
کالسه پرونده  940441د  7تحت تعقیب کیفری میباشد و ابالغ احضاریه
به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله
در اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مصوب  1392مراتب
به نامبرده ابالغ تا ظرف مهلت یک ماه پس از انتشــار آگهی جهت دفاع
از اتهام انتســابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم
حضور ظرف مهلت فوق تصمیم غیابی اتخاذ خواهد شد.
/14968م الف
دادیار شعبه  7دادسرای عمومی و انقالب شیراز
ایزدی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه محمدهادی زاهدی به اتهام تهدید و اهانت موضوع شکایت
گوهر ترکی در پرونده کالسه  94/011099/49شعبه  18دادیاری از طرف
این دادسرا تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مهلت یک
ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه  18دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
شیراز به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از
انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/14963م الف
دادیار شعبه  18دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
محمدرضا منوچهری
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه جمشــید نوری فرزند محمد به اتهام فحاشــی و تخریب
موضوع شکایت محمدجواد شــورکی در پرونده کالسه  930860شعبه
 21بازپرسی از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد 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 ظرف مهلت یک ماه از تاریخ
انتشار آگهی در شعبه  21بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به
منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء یک
ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب مواد  217و  218قانون مذکور
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/14965م الف
بازپرس شعبه  21دادسرای عمومی و انقالب شیراز
نادر قلندری
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به رمضان غیاثوند فرزند فرمان مجهولالمکان که آدرس و
نشانی از نامبرده در دست نیست ابالغ میگردد به موجب دادخواست
تقدیمی غالمرضا جوکار به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه  4فقره
چک جمع ًا به مبلغ بیســت و ســه میلیون ریال به انضمام خسارت تأخیر
تأدیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی به کالسه
 94/391ح شــورا  3ثبت و برای روز دوشــنبه مورخ  94/8/18ساعت 4
عصر تعیین وقت شده اســت مراتب در اجرای قانون و به درخواست
خواهان یک نوبت در جراید محلی و کثیراالنتشــار فارس درج و آگهی
میشــود تا خوانده ضمن اطالع از وقت رسیدگی به شورای حل اختالف
حوزه سوم فسا واقع در میدان غدیر اول خیابان شاهزاده قاسم در یکی
از روزهای شنبه ،دوشنبه یا چهارشنبه بین ساعت  4الی  6/5عصر مراجعه
و ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم از حقوق خود دفاع
نماید.
 /14971م الف
دبیرخانه حوزه سوم شورا فسا
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه محمود جمشــیدیان به اتهــام توهین و ایراد ضرب و جرح
عمدی از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشد 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 شــعبه 16
دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع
از اتهام انتسابی در پرونده کالسه  940491حاضر گردد پس از انقضاء یک
ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب مواد  217و  218قانون مذکور
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/14953م الف
دادیار شعبه  16دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
دوبحری

