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سروش حبیبی با بیان اینکه برنده این دوره
نوبل ادبیات را نمیشناســد ،به تاثیر سیاست در
انتخابهای این جایزه اشاره کرد.
این مترجم ســاکن فرانسه همچنین مرحوم
عبدالرحیــم جعفری موســس تازه درگذشــته
انتشــارات امیرکبیــر را یک پدیــده در عرصه
نشــر کشور دانســت .او همچنین درباره رسوخ
واژههای انگلیســی  -آمریکایی به زبان فرانسه
سخن گفت.
ســروش حبیبی دربــاره ترجمههای مجدد
از یک اثر گفت :باید جلو ترجمه باز باشــد .در
غرب هم همینگونه است و از هر اثر کالسیک
چندین ترجمه وجود دارد .در این حالت هر کس
ســعی میکند از رقیبش بهتر باشــد ،به همین
خاطــر من معتقدم اگر در زمینه ترجمه یک اثر،
مســابقهای به وجود بیاید مفید است .البته این
موضوع برای ناشــران ضرر دارد ،اما برای خود
اثر مفید اســت .حاال این را هم که چه کســی
اجازه دارد یک اثر را که قبال ترجمه شده دوباره
ترجمه کند ناشر باید تشخیص بدهد .اوست که
باید ترجمه را با ترجمه قبلی مقایســه کند و با
توجه به وجدان و اخالقش قضاوت کند که کار
ارزش انتشار دارد یا نه.
ایــن مترجم آثــار کالســیک ادبیات روس
درباره تغییرات کتابهایش در تجدید چاپهای
آنها نیز توضیح داد :همــواره در تجدید چاپ
کتابهایــم آنها را ویرایش دوبــاره میکنم،
مخصوصا اگر چند ســال از ترجمهشان گذشته
باشــد .برای مثال ســالها قبل کتابی در حوزه
روشــنفکری ترجمه کردم که در ویرایش تازه،
نام «قرن روشــنگری» بر آن گذاشتهام؛ چون
االن در فارســی به هر کسی که دیپلم گرفته و
دو کتاب خوانده روشنفکر میگویند! در حالیکه

این کتاب درباره قرنی اســت که در آن اذهان
مردم و طرز فکر آنها تغییر میکند.
او افزود :همچنین نشر چشمه از من خواست
تا کتاب «سگ سفید» رومن گاری را که سالها
قبل ترجمه کرده بودم و منتشــر شده بود را به
آنها بدهم .من هم بــرای چاپ دوباره ،کتاب
را ویرایش کردم و برای چاپ به آنها ســپردم.
این کتاب  30سال قبل ترجمه شده بود .من در
ترجمه جدید آن تجدید نظر کردم اما متاســفانه
اجازه چاپ نگرفته اســت .البته دوستی ترجمه
قدیمــی این کتاب را برای مــن از ایران آورده
بود .روی جلد کتاب به ترجمه من نوشــته شده
بود چاپ پنجاهم که واقعا باعث خنده من شد!
ظاهــرا در هر چاپ هم پنجهزار نســخه از آن
چاپ میشده است؛ ولی ناشر کتاب معلوم نبود!
البته من گول این تبلیغات مسخره را نمیخورم،
چون میدانم در ایــران تا به حال کتابی که به
چاپ پنجاهم برسد ،نداشتهایم .اما ظاهرا در بازار
نشر ایران هر کســی میتواند هر کاری انجام
بدهد.
حبیبی با اشــاره به پایین بودن سرانه مطالعه
در ایران و به طور کلی همــه دنیا ،اظهار کرد:
االن کتابخوانها خیلــی فرصت کتابخوانی
ندارنــد برای اینکه موبایــل و تبلت و اینترنت
وقتی برای آنها باقی نمیگذارد .من در فرانسه
هم وقتی نــگاه میکنم ،میبینــم همه مردم
در متــرو و اتوبوس و حتــی در حال پیادهروی
مشــغول بازی با دســتگاههای تبلت و موبایل
هستند .ظاهرا دیگر کسی با لمس کردن کتاب
لذت نمیبرد و همه کارهایشان را با کامپیوتر
انجــام میدهنــد ،همین موضوع باعث شــده
کتابخوانها کمتر به ســراغ کتاب بروند و از
این راه منحرف شــوند .خود من نیز میترســم
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برنده جایزه نوبل را نمیشناسم

به ســراغ کامپیوتر بروم .بــه همین خاطر االن
اصال کاری با اینترنت ندارم ،چون وقتی دیگران
را میبینم که تمام وقتشان را صرف کامپیوتر
و اینترنت میکنند ،نگران میشوم.
ایــن مترجم در ادامــه دربــاره تاثیر فضای
مجازی بر زبــان و کم شــدن کتابخوانی در

بین مــردم دنیا گفت :فضای مجازی و کامپیوتر
زبــان را نیــز تحت تاثیــر قــرار داده و باعث
لوس شدن زبان شده اســت .در این زمینه هم
هیچ کاری نمیشــود کرد ،چون مردم به شدت
به کامپیوتر احتیاج دارنــد .این تاثیر در زبان در
فرانسه هم وجود دارد و متاسفانه زبان فرانسه نیز

از واژههای انگلیســی و آمریکایی پر شده است.
در حالیکــه خود فرانســویها معادل واژههای
انگلیسی را دارند ،اما ترجیح میدهند از واژههای
انگلیســی اســتفاده کنند .گویا د ِر زبان فرانسه
را بــرای ورود واژههای انگلیســی به خصوص
واژههای آمریکایی باز گذاشــتهاند .این موضوع
تا آنجایی است که حتی گویندههای تلویزیون
فرانســه نیــز اکثــرا از واژههای انگلیســی -
آمریکایی اســتفاده میکنند و در حالیکه خیلی
خــوب نمیتوانند آنها را تلفظ کنند به این نوع
استفاده از کلمههای آمریکایی افتخار میکنند .با
این حال واژههای آلمانی کمتر توانسته به زبان
فرانسوی راه پیدا کند.
حبیبی در بخشــی از ایــن گفتوگو درباره
جایزه نوبل ادبیات که چند روز قبل به ســوتالنا
الکسیهویچ نویســنده بالروسی تعلق گرفت نیز
گفت :نویسنده برگزیده را نمیشناسم .او درباره
این موضوع کــه برخی معتقدنــد جایزه نوبل
رنگ و بوی سیاســی دارد ،گفت :این موضوع
درســت اســت؛ به خاطر اینکه پول در اختیار
سیاست و قدرت است و به همین خاطر مسائل
سیاسی بر دیگر بخشها تاثیر زیادی دارد.
سروش حبیبی درباره آثار ترجمهشده خود از
زبان روسی اظهار کرد :بیشتر آثاری که من از
ادبیات روس ترجمه کردهام به قرن  19مربوط
است؛ غیر از کتابی به نام «زندگی و سرنوشت»
نوشــته واسیلی گروســمان .موضوع این کتاب
نیز تاریخ اســت که جریان نبرد اســتالینگراد و
جنگ جهانی دوم را توضیح میدهد .این کتاب
 15 ،10ســال پیش به کوشــش آقای فیروزان
در انتشارات ســروش منتشر شد ،ولی بعدا جلو
انتشار آن گرفته شد.
او همچنیــن در بخش دیگــری از گفتوگو
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با ایســنا به تاثیر و اهمیــت عبدالرحیم جعفری
در چاپ آثار ارزشمند اشــاره کرد و با اشاره به
درگذشــت این ناشر پیشکســوت ،گفت :آقای
جعفری یکی از عجیــب و غریبترین افرادی
بود که میشــناختم .او پدیــده خاصی در عالم
نشــر ایران بود که از پایینترین ســطح حوزه
نشــر کارش را آغاز کرد و با پشتکار و عالقه به
کارش ادامه داد .چون عاشق کتاب بود ،توانست
بزرگترین بنگاه نشــر کتاب را راهاندازی کند.
او شــم خاصی در انتخاب کتاب و انتشار آنها
داشــت و قبل از اینکه هر کتابی را چاپ کند
خودش آن را میخواند و تشــخیص میداد که
چاپ آن کتاب ارزشمند است یا نه.
حبیبی افزود :پیش از انقالب من کتابهای
«خداحافــظ گری کوپر»« ،اربابها»« ،ســگ
ســفید»« ،آبلوموف»« ،هنر و اجتماع»« ،هنر
جدید»« ،انفجار در کلیسای جامع» و کتابهای
دیگری در حوزه هنر را در انتشارات امیرکبیر به
مدیریت آقای جعفری چاپ کردم .این کتابها
تا زمــان انقالب هــم در آنجــا تجدید چاپ
میشــدند ،اما بعدا به این دلیل که این نشر را
از آقای جعفری گرفتند من به سراغ کتابهایم
رفتم و آنهــا را از امیرکبیر خریدم .ظاهرا این
انتشارات را ملی اعالم کرده بودند ،بنابراین من
پول کتابهایــم را پرداخت کردم و کتابهای
خودم را خریــدم و هر کــدام از آنها را برای
چاپهای بعدی به ناشران دیگر دادم.
او درباره اینکه چقدر از کتابهای داســتانی
نویســندگان ایرانی را میخواند ،گفت :متاسفانه
من خیلی ،آثار نویسندگان ایرانی را نمیخوانم و
به همین خاطر با نســل امروز نویسندگان ایران
آشــنایی ندارم .کتابهایی هم کــه میخوانم
بیشتر به ادبیات کالسیک فارسی برمیگردد.

آگهی
آگهی دعوت عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مصرف کارکنان پست فارس شماره ثبت 8938
بدینوسیله شرکت تعاونی مصرف کارکنان پست فارس از
کلیه کارکنان دعوت به عمل می آورد که در جلســه مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم روز پنجشــنبه
 94/8/7ساعت  10صبح در سالن اجتماعات اداره کل پست
اســتان فارس حضور بهم رســانید ضمن ًا از کلیه کسانی که
کاندیدای بازرسین می باشــند دعوت می شود تا از تاریخ
انتشار آگهی تا یک هفته قبل از مجمع عمومی خود را به آقای
علی اصغر کریمپور معرفی نمایند.
دستور جلسه:
-1انتخــاب بازرســان -2قرائت گزارش هیئــت مدیره و
بازرسان -3عملکرد گزارش مالی سال 93
-4تصویب بودجه -5تعیین خط مشی تعاونی -6اتخاذ تصمیم
در مورد پرداخت پاداش سال  93هیئت مدیره و کارکنان
رئیس هیئت مدیره تعاونی پست
اسفندیار همتی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه علی نامداری فرزنــد محمود به اتهام ترک انفاق موضوع
شکایت مرضیه حمیدی نیا در پرونده کالسه  940637شعبه  19بازپرسی
از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه
نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای
ماده  169قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف
یک ماه پس از انتشار آگهی در شــعبه  19بازپرسی دادسرای عمومی و
انقالب شــیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد
پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهــی به موجب ماده 174
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/16963م الف
بازپرس شعبه  19دادسرای عمومی و انقالب شیراز
حسن قاید
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه بهزاد اشراقی نســب فرزند محمدعلی به اتهام مشارکت
در فروش مال غیر ،جعل و اســتفاده از سند مجعول از طرف این شعبه
دادیاری در کالســه پرونده  940521د  7تحت تعقیب کیفری میباشد
و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشــان میسور
نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری
مصــوب  1392مراتب به نامبرده ابالغ تا ظــرف مهلت یک ماه پس از
انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی
اســت در صورت عدم حضور ظرف مهلت فوق تصمیــم غیابی اتخاذ
خواهد شد.
/16948م الف
دادیار شعبه  7دادسرای عمومی و انقالب شیراز
ایزدی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001006170مــورخ  94/4/9و رأی اصالحی
شــماره  139460311001008132مورخ  94/4/16هیأت سوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی علیاکبر غالمی فرزند هدایت به شــماره شناسنامه
 3صادره از مرودشــت در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 140/47
مترمربع پالک  4856فرعی از  2086اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 105فرعی از  2086اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی
فاطمه قاسمزاده کوشک موال محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/6 :
/16855م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه لطفاله کشــوری فرزند فالمرز به اتهام غصب عنوان
از طرف این دادســرا تحت تعقیب هست و ابالغ احضاریه به واسطه
نامعلوم بودن محل اقامت ایشــان میســور نگردیده بدینوسیله در
اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه
 16دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی
و دفاع از اتهام انتســابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ
انتشــار این آگهی به موجب مواد قانونی مذکور تصمیم غیابی اتخاذ
میگردد( .شماره پرونده  940221د )34
/16961م الف
دادیار شعبه  34دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
همتی
آگهی احضار متهم
نظر بــه اینکه متهم هــادی خدابنده لو به اتهــام کالهبردای و جعل
اسکناس موضوع شکایت صغرا ابوالحسن بیگی از طرف این بازپرسی
تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل
اقامت ایشــان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون
آیین دادرســی کیفری جدید مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج
آگهی در شعبه  5بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور
پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه  931180در این
شعبه حاضر گردید در غیر این صورت پس از یک ماه از تاریخ ابالغ به
موجب ماده  174قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /16958م الف
بازپرس شعبه  5دادسرای عمومی و انقالب شیراز
داریوش خشتی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه بهرام باقری به اتهام ســرقت گوشــی تلفن همراه در
پرونده کالســه  940387شــعبه  33دادیاری از طرف این دادسرا
تحت تعقیب هســت و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل
اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون
آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب
به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه  33دادیاری 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
ماده  174تصمیم قانونی اتخاذ میگردد.
/16955م الف
دادیار شعبه  33دادسرای عمومی و انقالب شیراز
روزیطلب
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه صادره از شعبه چهارم شورای حل اختالف مرودشت
که طبق دادنامه شماره  74شــعبه چهارم دادگاه عمومی مرودشت
قطعیت یافته است نازبس قرهقانی فرزند جهانبخش به انتقال سند
یک دســتگاه پراید به شــماره انتظامی  799ل  16ایران  63در حق
محکوم له محمدمهدی نقیبینژاد محکوم گردیده است بدینوسیله به
نامبرده ابالغ میشود ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی نسبت
به اجرای مفــاد اجراییه اقدام نماید در غیر اینصورت در جهت اجرای
حکم مزبور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/16943م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه چهارم مرودشت
ناصری

کارت شناســایی پرسنلی دانشــگاه علوم پزشکی
شــیراز مربوط به پیران نصیری طیبی فرزند نصیر
صادره از شــیراز مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

کارت پایان خدمت و پاســپورت به شــماره ملی
 6579680997بــه نام فیروز طاهری به شــماره
شناســنامه  346فرزند احمد مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه علیرضا کردبچه فرزند حیدر به اتهام ترک انفاق در پرونده کالســه  940745شــعبه  33دادیاری از طرف این دادسرا تحت تعقیب
هست و ابالغ احضاریه به واسطه 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 شــعبه  33دادیاری دادســرای 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 ماده  174تصمیم قانونی اتخاذ میگردد.
/16956م الف
دادیار شعبه  33دادسرای عمومی و انقالب شیراز
روزیطلب
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  940492شعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز
علی کشــتکار فرزند نورمحمد به موجب شکایت شهرام بابک راد به
اتهــام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین تحــت تعقیب قرار دارد با
توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عــدم امکان ابالغ احضاریه و
عدم دسترســی به او طبق مــاده  174قانون آیین دادرســی کیفری
مراتب یک نوبت در روزنامــه عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت
یک ماه احضار میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته
خواهد شد.
 /16954م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده

آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  940447شعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز
شیراحمد صمدی سمندری شاتوت فرزند نورمحمد به موجب شکایت
ایوب فروغی فرزند علی به اتهام ایجــاد مزاحمت تلفنی توهین و افترا
تحــت 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 میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم
الزم گرفته خواهد شد.
 /16953م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده

آگهی احضار متهم
نظــر به اینکه متهم مهدی جعفری فرزند حســن به اتهام شــروع به
تحصیل مال از طریق نامشروع و شــروع به افتراء عملی از طرف این
بازپرســی تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت ایشــان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده
 174قانون آیین دادرسی کیفری جدید مراتب به نامبرده ابالغ تا پس
از درج آگهی در شــعبه  5بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز
به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه 940176
در این شعبه حاضر گردید در غیر این صورت پس از یک ماه از تاریخ
ابالغ به موجب ماده  174قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /16952م الف
بازپرس شعبه  5دادسرای عمومی و انقالب شیراز
داریوش خشتی

آگهی احضار متهم
در پرونده  940263شعبه  32دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز حبیب
عباسی فرزند حسن به موجب شکایت اعظم مهرزاد به اتهام ترک انفاق
همسر و فرزندان تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن اقامت
وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به وی ،طبق ماده 174
قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم
آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میگردد پس از انقضای مهلت
مذکور تصمیمات الزم گرفته خواهد شد.
 /16964م الف
دادیار شعبه سی و دوم دادسرای ناحیه یک شیراز
ساداتی

آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  940553شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای ناحیه
یک شــیراز جواد داوطلب فرزند حســین به موجب شکایت مرتضی
گویینی مکی آبادی فرزند شکراهلل به اتهام سرقت یک دستگاه گوشی
تلفن همراه تحــت تعقیب قرار دارد با توجه بــه معلوم نبودن محل
اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده
 174قانون 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.
 /16951م الف
دادیار شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز
سید محمد حسینی فرد

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه ایوب جعفری فرزند جعفرعلی به اتهام ترک نفقه همسر
از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه
نامعلوم بودن محل اقامت ایشــان میســور 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 16
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع
از اتهام انتسابی در پرونده کالسه  940798حاضر گردد پس از انقضاء
یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب مــواد  217و  218قانون
مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/16968م الف
دادیار شعبه  16دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
دوبحری

آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  940346شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای ناحیه یک
شــیراز محمدعلی جماعتی فرزند جواد به موجب شکایت ایرج قنبری
فرزند داوودعلی به اتهام سرقت یک دستگاه گوشی 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 میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم
گرفته خواهد شد.
 /16950م الف
دادیار شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز
سید محمد حسینی فرد

آگهی احضار اولیا دم مقتول
در پرونده کالســه  9209987526301040این شعبه اتهامی حکیم عظیمی
فرزند عیســی خان (تبعــه افغان) مبنی بر قتل عمدی مرحوم شــاهین
محمدی تبعه افغان با عنایت بــه مجهولالمکان بودن اولیاء دم و نیاز به
اخذ توضیح از آنان و به منظور اخذ شــکایت آنان و در اجرای مقررات
ماده  174قانون آیین دادرســی دادگاههــای عمومی و انقالب در امور
کیفری به نامبردگان ابالغ میگردد تا ظرف مهلت  30روز از انتشار این
آگهی چنانچه شکایتی موضوع قتل مورث آنها دارند در این شعبه حاضر
ضمن ارائه رونوشت مدارک هویتی خود شکایت خود را تقدیم دادگاه
نمایند بدیهی اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات اقدامات
الزم به عمل خواهد آمد.
 /16959م الف
دادرس دادگاه عمومی جره باالده
مهرداد خسروی

