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سال بیستم

شماره 5586

 3طرح از احمد غالمی

 4شعر از شادی بختیارینژاد

«خواب ناقوسها»
به خواب ناقوسهایی میروم
با آبشار ارغوانی آوازشان
زنگهای زالل بارنده
در گوشهای تشنگیام ،آن گاه
از الله یک پیاله میگیرم
از شاخه یک شکفتن و
با گلهای پیراهنم
از اردیبهشت انگشتانت میگویم
«از میان این کلمات»
عطر کاجهای جوان
پیچیده در جهان سینهات
چه نیلوفرانه
به لمس آب میآیی و
جادوی چشمانت
تا از میان این کلماتم
کدام یک
خدای کوچکی باشد
تا چون طلسم و شعر
در دهان تو بنشینم
هرگز
آری
اینگونه
سزاوار رستن نبودهام
«لمس حریر تو مهتاب را دربر گرفته است»
پردههای مرداد نور را به میهمانی خواستهاند
و نقاشی آفتاب یخ میشکند از کوه
تو جغرافیای کدام زمینی
که این چنین فوران میکنی از رنگها
لمس حریر تو ،مهتاب را
در بر گرفته است
ای زیبایی پنهان در گسترهی زمین
«کودکیهای سرنوشت»
بعد از این کودکیهای سرنوشت
گل اقاقیاست که آسان
شکفته میشود از شاخههای من
مست عطر این گلها
بگذار تا عروس تو باشم
وقتی که در کتابهایت
غرق میشوی
سپید خوابیدهام و آرام
به بالشی از رؤیا و ریحانها
بوسه میزنم

 -1سلطان
سلطان بود .خودش نه ،اسمش سلطان
بود .ریزه و میزه و تند و تیز بود .با سادهدلی
افراطی که با اسمش جور درنمیآمد .بچهها
دستش میانداختند .فوتبالش بد بود .هول و
شتابزده بازی میکرد که غیر منتظره بود و
فقط از بازیکنان حرفهای ساخته بود.
توی شرکت ما آبدارچی بود و وقتی کسی
میگفت« :سلطان چای بیار »...خودش
خجالت میکشید چون تضاد عجیبی بود
بین اسم سلطان و کارش .سلطان خیلی
زود مرد؛ در تصادفی در جاده قدیم تهران-
کرج .پیکان زرد مدل  57به سلطان زد و او
بعد از اینکه یک هفته در کما بود از تخت
زندگی فرو غلتید و تاج سلطانیاش واژگون
شد .زنش یکسال وفاداری کرد و عاقبت با
مردی که سه برابر سلطان قد و وزن داشت
ازدواج کرد و رفت .جای خالی سلطان را در
آبدارخانه شرکت ،مردی پر کرد که سه برابر
او قد و وزن داشت و کسی جرأت نمیکرد
به او بگوید« :علی آقا چای بیار» خودش
هر وقت دلش میخواست چای میآورد
تا ثابت کند که اداره خدمات شرکت چه
سلطانی را از دست داده است .بعد از مرگ
سلطان رفتند سر فایل شخصیاش و آن را
خالی کردند .چیز قابل توجهی در آن نبود.
فقط آلبوم عکسی بود که در آن پر بود از
قهرمانان زیبایی اندام جهان و در هر صفحه
آلبوم ،عکسی از خود سلطان بود که هیچ
تناسبی با بقیه نداشت و در آن میان مثل
کفتری دمسوز خودنمایی میکرد.
 -2شطرنجباز
از قبل از انقالب میشناختمش ،وقتی
نوجوان بود .جوانی من در انقالب مصادف
بود با میانسالیاش ،سالها عمو مصطفی

صدایش میکردیم .نمیدانستیم فامیلش
چیست؟ بعدها که بنی صدر رئیس جمهور
شد فهمیدم فامیلش بوذر جمهری است.
صبح که رفته بودم نان سنگک بخرم
دیدم روی دیوار خانهاش با رنگ سفیدی
نوشتهاند ،رأی ما مصطفی بوذر جمهری.
عمو مصطفی شطرنجباز قهاری بود.
شطرنجی مقوایی داشت که با قوطی
مهرههایش هر روز میآورد سر کوچه ،و
مینشست و بازی میکرد .صبح تا ظهر،
و آرزوی برد را به دل همه میگذاشت.
ظهر بساطش را جمع میکرد ،میرفت.
وقتی میرفت چنان قدمهایش پرشتاب و
سرخوشانه بود که انگار از نبردی سهمگین
پیروز بیرون آمده است .عصر دوباره میآمد
و بساط شطرنجش را پهن میکرد و داغ
میگذاشت روی دل همه و میرفت .موقع
بازی هم این ترانه را زیر لب زمزمه میکرد:
«به رهی دیدم برگ خزان /افسرده ز بیداد
زمان /کز شاخه جدا بود »....
همهی بچهها ترانه را حفظ بودند .این
ترانه برای عمو مصطفی چون سرود پیروزی
بود و وقتی زمزمهاش میکرد حریفش
میدانست عمو مصطفی نقشهای برایش
طرح کرده و دامی چیده که گریز از آن
سخت است .در این لحظهها ،خودم را چون
برگ خزانی میدیدم که در باد پاییزی به
این سو و آن سو میرود و عمو مصطفی
سرخوشانه میخندد و داغ باخت را ذره ذره
به من میچشاند .اما رازش را فهمیده
بودم .راز بین این ترانه و دامی که او برایم
پهن کرده بود .دست به مهرهها نزدم .عمو
مصطفی میگفت« :دست به مهره حرکت
است ».فکر کردم .سکوت کردم .خود را به
بیاعتنایی زدم تا ترانهی «برگ خزان» را

نشنوم .همه زل زده بودند به صفحه سیاه
و سفید شطرنج و منتظر حرکت بعدی من
بودند .هر چقدر فکر کردم نفهمیدم چه دامی
برایم پهن کرده ،این پیرمرد زیرک سرخوش
شطرنجباز .تسلیم شدم و فقط حرکت
سادهای کردم که به خودم فرصتی بدهم تا
شاید در دور بعد بتوانم نقشهاش را کشف
کنم .سرباز روبروی رخم را یک خانه حرکت
دادم و ناگهان صدای زمزمه عمو مصطفی
قطع شد و بهتزده خیره شد به صفحهی
شطرنج .خیلی طول نمیکشید که عمو
حرکت بعدیاش را انجام دهد و اگر او افتاده
بود توی دام ،اول مهرهاش را از روی صفحه
برمیداشت و با آن بازی میکرد و بلندتر
میخواند« :به رهی دیدم برگ خزان »...
و تو میفهمیدی که کارت تمام است ،اما
این بار عمو مصطفی سکوت کرد .سکوت
طوالنی شد .ک ریخوانی جمع شروع شد.
دستهایش آشکارا میلرزید و آب بینیاش
سرازیر شده بود .آن را پاک کرد تا حواسش
را بیشتر جمع کند .اما تا مهره را زمین
گذاشت نقشهاش را که نخواسته بر باد داده
بودم فهمیدم ،و بعد از آن دیگر شکستش
کاری نداشت ،مهم این بود که غولها ترک
بردارند و او ترک برداشته بود .تلنگر کودکی
یا دیوانهای کافی بود تا او فرو ریزد.
فرو ریخت نه به ارادهی من ،به اراده
جمعی که دور صفحه شطرنج حلقه زده
بودند و آرزوی باختش را داشتند.
 -3اسی دزده
اسی دزده پاهایش معلول بود؛ موهایی
بلند و کثیف داشت با ریشهایی توپی.
دلش میخواست همتیپ داریوش باشد.
دو عصای چوبی داشت که با آنها توی
دروازه میایستاد و دروازهبانی میکرد .شوت

حکایاتی از کریم خان زند (وکیلالرعایا)

که میزدند توپ را با چوبهایش میگرفت.
بد هم نبود .کافی بود مسیر توپ را بفهمد،
عصا را بلند میکرد و توپ میخورد به عصا.
یک تعمیرگاه ضبط صوت هم داشت زیر پله
خانهشان .ضبطهای دزدی را مفت میخرید
زود بازشان میکرد و از قطعاتشان استفاده
میکرد .کسی به چشم خودش ندیده بود
دزدی کند یا حتی مالخری کند ،اما
مشهور بود به اسی دزده ،یعنی پشت سرش
میگفتند اسی دزده ،جلوی خودش که
آقا اسی بود ،یا رفقای صمیمیاش بهش
میگفتند« :آقا داریوش» عکس بزرگی از
داریوش خواننده روی شیب پلهها زده بود و
پشت ماشین ژیانش با شبرنگ قرمز نوشته
بود« :یاور همیشه مومن »...
اسی دزده آدم محبوبی نبود .بیشتر یار غار
خالفکارها بود .کمتر هم ما جرأت میکردیم
برویم سراغش .حتی اگر وسیلهی برقیمان
خراب میشد دو خیابان آن طرفتر
میرفتیم ولی سراغ او نمیرفتیم .یک بار
اسی دزده با یوسف درازه دعوایش شد .چنان
با عصا به کلهاش زد که راهی بیمارستان
شد .علت دعوایشان مشخص نبود .سر پول
بود؟ شاید! بعد اسی دزده را بردند کالنتری
و چند روز در مغازه بسته بود .هفته بعدش
که اسی دزده از کالنتری آمد یک راست
رفت خانهشان و بیرون نیامد .حتی رفقایش
هم که میرفتند دم در یک جوری دکشان
میکرد .بعد از یک هفته آمد بیرون و هر چه
وسیله توی زیر پله داشت ریخت توی ژیان
و برد جایی که معلوم نشد کجا بود .در مغازه
زیر پله بسته بود و فقط اسی دزده میآمد
دم در خانه مینشست روی ویلچر و با خودش
خلوت میکرد .کمتر کسی سراغش میرفت
یا اگر میرفت آنقدر بیاعتنایی میکرد که از
دور و برش پراکنده شوند .میگفتند ویلچر را
هم با پول فروش مغازه خریده است .کمکم
اسی دزده با صاحب قالیفروشی روبروی
خانهشان رفاقت پیدا کرد؛ مردی آبلهرو که
میگفتند نزولخور است .گناهش گردن
کسانی که این حرف را میزدند .اسی دزده
جایش را عوض کرد و رفت جلو قالیفروشی
نشست و آنقدر آرام مغازهی قالیفروشی را
خرید و به فروشگاه لوازم خانگی تبدیل کرد
که حتی فضولترین زنان خیابان هم این
تغییر نامحسوس و حرفهای اسی دزده را
ندیدند و حتی کسانی که تازه به محل آمده
بودند نمیدانستند سابق ًا او اسی دزده بوده و
تعمیرات ضبط صوت و وسایل برقی انجام
میداده ،اسی دزده بعد از یک هفته رفتن به
کالنتری زندگیاش متحول شد.
حاال او را هم آقا اسماعیل نانکلی
میشناختند و وضعش خوب بود .درست
سال  56یکسال مانده به انقالب اسی دزده
رفت خارج از کشور و دیگر برنگشت.

تألیف :علینقی بهروزی
 -1او کریم است و من هم کریم
روزی کریم خان زند هنگام ساختن مسجد وکیل شیراز
برای سرکشی آمده بود .پس از بازدید ،روی سنگی نشسته
پیشخدمت قلیان مرصعی به دستش داد.
در این ضمن وکیل مشاهده کرد که یکی از عملههایی
که با لباس ژنده به کار گِل مشغول بود پس از نگاه ممتدی
که به وی کرد سر را رو به آسمان گرفت و زیر لب چیزی
گفت:
وکیل او را پیش خواند و مطلب را از او پرسید .عمله با
نهایت صداقت گفت :چون تو را که نامت «کریم» است
با این جاه و جالل و این قلیان مرصع و پیشخدمت زرین
کمر دیدم و با خودم که نامم «کریم» است و به نان شب
محتاجم و لباس درستی بر تن ندارم مقایسه کردم و به
درگاه خداوند که او هم نامش «کریم» است توجه کردم
که :خدایا! تو یک کریمی و این هم یک کریم و هم یک
کریم!!
وکیل از بیانات او متأثر شد .همان قلیان مرصع را به او
بخشید و او هم از فروش آن مبلغ هنگفتی عایدش شد و
از فقر و فاقه رهایی یافت.
 -2رمان سواد او را هم بنویس
گویند چون کریم خان زند به سلطنت رسید و این خبر در
لرستان «موطن کریم خان» شهرت یافت یکی از رفقای
قدیمی او از لرستان بار سفر بر بست و عازم شیراز شد.
روزی کریم خان در دربار به رتق و فتق امور مشغول
بود که ناگاه دید رفیق قدیمیاش با هیکل نخراشیده و
نتراشیده و هیأتی ژولیده وارد شد.
کریم خان فوری فهمید که رفیق قدیمیاش برای توقعی
آنجا آمده است ،لذا فوری دستور داد تا او را به حضورش
آوردند و پس از احوالپرسی گفت :چه میخواهی؟
آن مرد فکر کرد که چه بگوید و پس از اندیشه بسیار
چون دید که شیخاالسالم لرستان هم عایداتش خوب است
و هم احترام بسیار دارد ،گفت :حکم شیخاالسالمی لرستان!
وکیل هم برای اینکه او را از سر خود دور کند به
«شیخ علیخان» وزیر و مستوفی گفت :فوری فرمان
شیخاالسالمی او را بنویس.
وزیر آن مرد را به اتاق دیگر برد و در آنجا پس از چند سؤال
ملتفت شد که آن مرد حتی سواد خواندن و نوشتن هم ندارد
و عامی صرف است.
پس نزد وکیل مراجعت کرده و میگوید :قربان این مرد
اص ً
ال سواد ندارد!
وکیل میگوید :بسیار خوب فرمان سواد او را هم بنویس!
 -3تو میبری و بختم نیبره
وقتی که کریم خان وکیل از آزادخان افغان شکست
خورده و در صحرای ممسنی زنان و عیاالت زنده را در جلو
داشت خود در عقب با لشکریان افغان در حال جنگ و گریز
بود ،مردکی افغانی با آواز بلند سخنان زشت و ناهنجار به
وکیل میگفت که :اگر مردی بایست و با من مبارزه کن!
وکیل زنان را به پشت سنگی کشانید و خود سر اسب را
برگردانید و چون شیر خشمگین با شمشیر آخته بر مرد افغانی
تاخته چنان شمشیری بر کمر او نواخت که نیمهی سوار
بر زین بود و نیمه دیگر به زمین افتاد! سپس کریم خان
شمشیر را بوسیده و به زبان لری گفت :تو میبری ،بختم
نیبره
بعدها فتحعلی خان صبا ملکالشعرا این مضمون را
استادانه چنین به شعر درآورده است:
همی رفت و میگفت غژمان به تیغ
تو بُ ّری و بختم ُنب ّرد ،دریغ
 -4آب و خوراک گوارا
گویند کریم خان وکیل گفته است که من در دو موقع
از سال آب و خوراک گوارا میخورم .یکی زمستان هنگام
نوشیدن آب خنک که میدانم عموم مردم با من در خوردن
آن شریکند .دیگری هنگام خوردن پلو شب عید نوروز که
یقین دارم در این شب عموم مردم پلو میخورند.

ثبتی و دادگستری
آگهی احضار متهم
نظر بــه اینکه متهم مرتضی مرجانی فرزند اســکندر به اتهام اهانت به
مقامات رســمی و تهدید به قتل و اخالل در نظم عمومی و متهم علیرضا
مرجانی به اتهام اهانت به مقامات رســمی موضوع شکایت بیمارستان
شــهید رجایی از طرف این بازپرســی تحت تعقیب میباشــند و ابالغ
احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده
بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری جدید مراتب
به نامبردگان ابالغ تا پس از درج آگهی در شــعبه  5بازپرسی دادسرای
عمومی و انقالب شــیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در
پرونده کالســه  94/7547/030999/495کالنتری  15قصردشت در این
شــعبه حاضر گردند .در غیر این صورت پس از یک ماه از تاریخ ابالغ به
موجب مواد  174قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /15003م الف
بازپرس شعبه  5دادسرای عمومی و انقالب شیراز
داریوش خشتی
آگهی
بدینوســیله اعالم میشود سید خلیفه حســینی دادخواستی به خواسته
مطالبه به طرفیت هادی اســامی فرزند مهدی تسلیم دادگاه عمومی
نموده که به شعبه اول ارجاع و به کالسه  930839ثبت و وقت رسیدگی
مورخ  94/8/30ساعت  8صبح تعیین شده و به علت مجهولالمکان بودن
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده  73قانون
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ
انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه واقع در بلوار بسیج
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم
را دریافت نموده و در وقت یاد شــده جهت رسیدگی حاضر گردد در
غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/14996م الف
منشی شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان ممسنی
شهرام گودرزی سخا
آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی شــماره  5504مورخ  94/4/4مندرج در روزنامه عصر مردم
بدینوسیله مفاد دادنامه شماره  94-71مورخ  94/6/28صادره از دادگاه
انقالب اســامی ویژه اصل  49اســتان فارس مبنی بر تملک پالک ثبتی
 662/151واقع در بخش  3شیراز ملکی فرجاله گوهری فرزند ماشاءاله
مطروحه در پرونده کالسه  93-115به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) به نامبرده که فع ً
ال مجهولالمکان میباشد ابالغ میگردد رأی
صادره غیابی و پس از ابالغ ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این
دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیســت روز قابل اعتراض در دادگاه
تجدیدنظر استان تهران میباشد.
 -93-115الف -م
مدیر دفتر دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل  49استان فارس
اسکندری

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله مفاد دادنامه شــماره  94-64مورخ  94/6/25صادره از
دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل  49استان فارس مبنی بر ضبط اقالم
بالصاحب ذیلالذکر به نفع ســتاد اجرایی فرمــان حضرت امام (ره)
بــه مالکین آنها که فعال مجهولالمکان میباشــند ابالغ میگردد رأی
صادره غیابی و پس از ابالغ ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در
این دادگاه و پس از آن ظــرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه
تجدیدنظر استان تهران میباشد.
-1یک قبضه اسلحه کالشینکف تاشو به شماره  27023391با سه عدد
خشاب مربوطه
-2تعداد  112عدد تیر کالش
 -94-45الف -م
مدیر دفتر دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل  49استان فارس
اسکندری
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشود میرزا محمد و آریا شهرت هر دو هاشمی و
فاطمه عالیقدر با وکالت رحیم هادی دادخواستی به خواسته تقاضای
صدور قرار تحریر ترکه به طرفیت زهرا جمالی فرزند میرزا محمد و
کورش و داریوش هر دو هاشمی فرزندان خیراله تسلیم شورای حل
اختالف استهبان نموده که به شعبه ســوم ارجاع و به کالسه 94/409
ثبت و وقت رســیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ  94/8/20ساعت
 4/30عصر تعیین شده اســت اینک طبق ماده  210قانون امور حسبی
یک نوبت آگهی میشــود تا ورثه یا نماینده قانونی آنها ،بستانکاران
و مدیونین به متوفی و کســان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند
در ساعت و روز معین شده جهت رسیدگی حاضر گردند در غیر این
صورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/14999م الف
شورای حل اختالف شعبه سوم استهبان
آگهی احضار متهم
نظر به اینکــه ابراهیم ابرهیمی ،محمدرضا (ســعید) مرادی به اتهام
تحصیل مال از طریق نامشــروع شکایت محســن تقیپور در پرونده
کالســه  930983ب  21از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشد
و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور
نگردیده بدینوســیله در اجرای مــاده  115قانون آیین دادرســی
دادگاههــای عمومی و انقالب در امور کیفــری مراتب به نامبردگان
ابالغ تا در تاریخ یک ماه پس از درج آگهی در روزنامه در شــعبه 21
بازپرســی دادسرای عمومی و انقالب شــیراز به منظور پاسخگویی و
دفاع از اتهام انتســابی حاضر گردند پــس از انقضاء یک ماه از تاریخ
انتشار این آگهی به موجب مواد  217و  218قانون مذکور تصمیم غیابی
اتخاذ میگردد.
/15000م الف
بازپرس شعبه  21دادسرای عمومی و انقالب شیراز
نادر قلندری

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به بهنام مجرد فرزند راهدار که به موجب دادنامه شماره
 940120در پرونده کالســه  940064ح  3به خواسته انتقال سند کامیون
باری چوبی سیســتم بادسان تیپ  8بی  14به شماره انتظامی  215ع 24
ایــران  63در حق خواهان کاوس متولی محکوم گردیده اســت ابالغ
میشود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز
از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در آباده
طشک روســتای جهانآباد شورای حل اختالف بختگان تسلیم نماید در
غیر اینصــورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام
خواهد شد.
/14994م الف
شورای حل اختالف بختگان
آگهی حصر وراثت
علیرضا روشــنضمیری فرزند حسن دارای شناسنامه شماره  701فسا
به شــرح دادخواست به کالســه  94/653ح ش مرکزی از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مرحومه زینب رنجبر به شناسنامه شماره  2560518627فسا در تاریخ
 94/6/21در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وراث حینالفوت
آن مرحومه منحصرند به:
 -1علیرضا روشنضمیری فرزند حسن به شناسنامه شماره  701فسا
 -2حسین رنجبر فرزند جواد به شناسنامه شماره  2560568489فسا
(برادر ابوینی متوفیه) و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /535م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی
آگهی احضار متهم
نظــر به اینکه محمدرضــا الکایی فرزند رمضان بــه اتهام ترک نفقه
موضوع شــکایت زهرا علوی از طــرف این دادســرا تحت تعقیب
میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان
میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقــاب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ
تا پس از درج آگهی در شــعبه  6دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
شیراز به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس
از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب مواد  217و 218
قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/14992م الف
دادیار شعبه  6دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
صلح جویان

آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شماره  94094صادره از شعبه دوم شورای حل اختالف
فسا که طبق دادنامه شماره  940138دادگاه عمومی قطعیت یافته است
غالمرضا سعیدی دهاقانی فرزند مصطفی به پرداخت چهل و پنج میلیون
ریــال در حق محکوم له غالمرضا جوکار فرزنــد حاجی محکوم گردیده
است بدینوسیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف ده روز از تاریخ انتشار
این آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در غیر اینصورت در
جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/14995م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم فسا
آگهی حصر وراثت
کبری همتی فرزند محمد دارای شناسنامه شماره  104491شیراز به شرح
دادخواســت به کالســه  94/610ح ش مرکزی از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان عوض
نیکسرشــت به شناسنامه شــماره  72فســا در روز پنجشنبه مورخ
 94/4/25درگذشته و وراث وی در هنگام درگذشت عبارتند از:
 -1کبری همتی فرزند محمد به شناســنامه شماره  104491شیراز نسبت
با متوفی :زوجه
 -2مرضیه معصومی فرزند مرتضی به شناسنامه شماره  58فسا نسبت
با متوفی :مادر
 -3محمد نیکسرشت فرزند عوض به شناسنامه شماره  91فسا نسبت
با متوفی :پدر
 -4ستاره نیکسرشت فرزند عوض به شناسنامه شماره 2560760037
فسا نسبت با متوفی :فرزند
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /517م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی
آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  940731شعبه ســی و یکم دادیاری دادسرای ناحیه
یک شیراز علی ویس رستمیفرد فرزند سردار به موجب شکایت علی
حســینزاده فرزند کاووس به اتهام پیشفروش آپارتمان بدون تنظم
سند رسمی تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت
وی و عــدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او طبق ماده 174
قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم
آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشود پس از انقضای مهلت
مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /14991م الف
دادیار شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز
سید محمد حسینیفرد

