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سهشنبه  10آذر 1394

آیــا تاکنون با دقت فراوان و چشــمی باز به
زندگی خود نگریستهاید؟ چطور گذشت و چقدر
زود! همیشه برای گذشت زمان به خود میگفتیم
«عمرمان اســت» چرا که گرفتاریهای زندگی
گاه گذشــت زمان را آسانتر میکند و افسوسی
گرانبار از خود بر جای میگذارد .مشــکالت و
موانع زندگی اکثر مواقع اصل زمان و گذر آن را
در درجه چندم اهمیت قرار میدهد .ما حاضریم
همه چیز را بپذیریم و در آن دقت و تفکر کنیم
جز اینکه به زمان و گذر عمرمان چندان اهمیتی
داده باشــیم .هر چه که میماند افسوسی است
که باورناپذیر هم هســت .چگونه این همه سال
در پی ســال را گذراندهایم .چکار باید میکردیم
که نکردیم.
آیا لذتــی از گذر عمرمان داشــتهایم که به
نیکی از آن یاد کنیم .مقایســهای اگر داشتهایم
به زندگانــی جوانان بوده و این دلخوشــی که
خوشــیهای ما در مواجهه با زندگی بیشــتر از
آنان بوده اســت و اکنون این نســل جدید باید
بسیاری از مصائب را تحمل کند که ما هیچگاه
مجبور به تحمل آنها نبودهایم.
حال اگر آدم اهل تفکر باشد و همه چیز را با
واژهی «چرا» ختم کند بیگمان به جوابهایی
درخور میرسد .در این صورت است که میتواند
معنایی برای زندگی پیدا کند .حتی برای کسانی
که عمر را به پیروی از لذات سپری کردهاند .آنها
میتوانند نوع زندگی خود را توجیه کنند و جواب
چراها را بدهند.
یک دانشمند نوع بایستهای پاسخ میدهد و
یک کســی که وجودش به فساد آمیخته است

نــوع دیگر و ظاهراً هر کــدام برای خود توجیه
مشــخصی دارند که زمین تا آسمان با دیگران
فرق دارد .همین سلسله مراتب زندگی را در نظر
به چالشــی پایانناپذیر تبدیل میکند و طبیعی
اســت این افکار زمانی به ســراغمان بیاید که
نیمــه دوم زندگــی خــود را میگذرانیم .نیمه
اول همیشــه جای آزمون و خطا بوده اســت.
اما شــخص در چهل یا پنجاه سالگی به دنبال
جبــران خطاهای جوانی اســت .غافل از اینکه
همان خطاها گاه ًا شیرین و خاطره برانگیزند اما
ما با نوعی پرهیز از آنها یاد میکنیم .در صورتی
که اصل و اســاس زندگی بر پایهی جوانیها و
تنبه از ماجراها و دوران تفکر در میانسالی نهفته
است.
در کتابی که ما میخوانیم نویســنده ســعی
دارد با تکیه به واقعگرایــی و منطق نگاه ما را
که ممکن اســت بدبینانه باشد نسبت به زندگی
برگرداند و در مسیری بیندازد که آینده را روشن
و زمانی را کــه در آن زندگی میکنیم دلپذیرتر
بدانیم و استفاده مهمی از جنبههای تفکر فلسفی
و روانشناختی در این امر انجام داده است.
تمام این مسایل میخواهد به ما بفهماند که با
دید مثبتی به زندگی نگاه کنیم و هیچگاه با تنفر
بــه زندگانی خویش نگاه نکنیم تا خدای ناکرده
تصمیم حادی برای قطع ریشــههای زندگی در
مخیلهمان رشد کند .انواع خودکشیها از همین
ناامیدیها منتج میگردد که اگر تفکرات فلسفی
داشته باشیم به آسانی میتوانیم این اندیشه را از
مغز خویش بیرون کنیم.
مترجم محترم در پیشگفتار کتاب مینویسد:
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معنای زندگی در میانسالی و سالمندی
(شور و شعور با معنادرمانی)

نوشتهی :دیوید گاتمن
ترجمهی :دکتر نوشاد قاسمی
انتشارات نوید شیراز 248 -صفحه 11000 -تومان

نخستین رمان سمیرا ابوترابی

رقص کالغ روی شانههای مترسک

برگزیده دومین دوره جشنواره رمان اول ماندگار منتشر شد
«نمیخواهم آخرین تصویری که از
تو توی ذهنم میماند ،مثل همیشــه از
روسری پر شده باشد .دیدن این همه
پارچه که دور سرت میبندی نفسگیر
است .اما»...
پریزاد دختر ایرانیاالصلی اســت

که برای اولین بــار به وصیت پدرش
به ایران میآید تا شــش ماهی را با
خانــوادهی پدریش زندگــی کند .از
آنجایی که در تمام سالهای کودکی و
نوجوانی پریزاد هرگز رابطهای با این
خانواده وجود نداشته ،خود پریزاد هم

سرگردان از وصیت پدر و تنها به دلیل
عالقه و احترامی کــه به روح پدرش
دارد ،با تردید به ایران میآید.
ماجــرای رمــان از ورود پریزاد به
ایــران و واکنشها نســبت به حضور
غریب او با ظاهری نه چندان پذیرفته
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«امتیاز ویژه این کتاب به این است که
میتواند نظر طیف وسیعی از مخاطبان
را به خود جلب کند .از یک ســو مرور
اجمالی منابع مورد اســتفاده در کتاب
نشــانگر بهرهمندی آن از اندیشههای
عمیق فلسفی ،روانشــناختی و ادبی
است و از ســویی دیگر رهنمود مفید
کاربردی ارائه شده در کتاب به راحتی
برای هر شــخصی در هر ســطحی از
تفکر قابل به کارگیری است».
نویســنده در صفحه ســیزده کتــاب چنین
مینگارد:
«هــدف اصلی من از نوشــتن ایــن کتاب،
گسترش دانش پیرامون مفهوم معنا در زندگی،
در میان افراد ســالمند و البتــه در میان جوانان
اســت .من به این نتیجه رسیدهایم که همهی
ما به یک چشمانداز فلســفی و عملی پیرامون
زندگــی نیازمندیم .چیزی که مــا را در نبرد با
دشــواریها و بحرانهایی که پدیده سالمندی
برای بسیاری از ما به همراه دارد ،یاری میکند.
ما باید به یک توانایی انتخاب دیدگاه پیرامون
ســالمندی مســلح شــویم که به روح ما قوت
بخشیده و یک تکیهگاه معنوی برای رویارویی
با فراز و نشیبهای پیش رویمان فراهم کند.
هــدف دیگر مــن از نوشــتن ایــن کتاب
جمعآوری دانش و تجربهای اســت که در طی
دهههــا تدریــس معنادرمانی و پیریشناســی
به دانشــجویان ،متخصصان و مــردم عامه در
بســیاری نقاط دنیا به دســت آوردهام .من در

برخوردهایم بــا مردم میدیدم کــه چه اندازه
مشــتاق بودند به خرد و دانشــی کــه در این
دو حوزه به دست آمده بود دست یابند.
ســرفصل مطالب کتاب که هر کدام دارای
بحثهای روشنگری پیرامون آن است عبارتند
از:
الــف -ســالمندی که به ســرعت
همه چیز را از ما میرباید
ب -رشد معنوی
ج -در جستجوی شادکامی
د -زندگی پرمعنا بر پایه معنادرمانی
هـ -اصول راهنمای معنادرمانی
و -شهامت قابل اعتماد بودن :منابع
فلسفی معنادرمانی
ز -زندگی یک تکلیف است
ح -در بــاب سرنوشــت و زندگی
پرمعنا
ت -ناامیــدی ،بیمــاری مهلک در
سالمندی
ی -موهبتهای الهی ،منابعی برای
یافتن معنا در زندگی
ک -اهمیــت شــوخی و خنــده در
سالمندی
ل -کنــار آمدن با احســاس گناه و
پشیمانی
م -کنار آمدن با تنهایی
ن -یک دیدگاه معناگرایانه نسبت به
مرگ
«به زندگی بگو آری»

در خانــوادهی پدری آغاز میشــود و
کم کــم دامنــهی روابط پریــزاد به
غریبهترهــا میکشــد .آدمهایی که
دوســتدارش میشــوند و یا حالت
تدافعی نسبت به او میگیرند.
در این میان تمام خود درگیریهای
یک دختر جوان دارای اندیشــههای
سنی و مذهبی در غالب یک دختر کام ً
ال
اجتماعی و به روز ،در ارتباط با دیگران
و چگونگی پذیرفته شــدنش توسط
نسل جوان امروز ایران ،تم اصلی رمان
را به خود اختصاص میدهد.
«رقــص کالغ روی شــانههای
مترســک» ماجرای دلبستگی غریب

جوانی است به پریزاد .کسی که هرگز
بــا عقاید مذهبی پریــزاد کنار نیامده
اســت .آنگونه که خــود را همچون
کالغی که باید از مترســک دور بشود
و نمیتواند ،توصیف میکند .میماند و
بر شانههای مترسکش پای میکوبد تا
شاید این پایکوبی ،کابوس کالغگونه
بــودن را از ذهنش براند و یا پریزاد را
همچون مترسکی که بر خاک میافتد،
از پای درآورد.
رمان رقص کالغ روی شــانههای
مترســک در  400صفحــه به قیمت
 21500تومان توســط «نشر آموت»
منتشر شده است.

ثبتی و دادگستری
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه کاظم خســروی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع
شکایت محمد نارویی 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.
/21817م الف
دادیار شعبه  6دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
صلح جویان
آگهی اخطاریه دفترخانه
بدینوســیله به تقی درخشــان هوره ابالغ میگردد بــا عنایت به نامه
شماره  94/1512مورخ  94/9/7اجرای احکام مجتمع شماره یک شیراز و
به موجب دادنامه شماره  70شعبه  8همان شورا محکوم به انتقال سند
یک دســتگاه کامیونت هیوندای مدل  1381به پالک انتظامی  486ع 41
ایران  23در حق حسین روشــن گردیدهاید لذا به موجب این اخطاریه
به شــما اعالم میگردد ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه
به دفترخانه  358شــیراز واقع در بلوار سلمان فارسی (پیرنیا) روبروی
درمانگاه تامین اجتماعی (شهید رضایی) مجتمع سلمان طبقه دوم جنوبی
مراجعه نمایید در غیر این صورت انتقال ســند توسط نماینده محترم
دادگستری صورت میپذیرد.
 /21814م الف
سردفتر اسناد رسمی  358شیراز
مجتبی زارع
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشود ســید بهمن صابرزاده فرزند سید مصطفی
دادخواســتی به خواســته اثبات مالکیت به طرفیت اســماعیل امیری
فرزند محمد فع ً
ال مجهولالمکان تسلیم شــعبه اول حقوقی فسا نموده
که به کالسه  940541ثبت و وقت رســیدگی مورخ  94/10/16ساعت 9
تعیین شده است .لذا به درخواســت خواهان و تجویز ماده  73قانون
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ
انتشــار این آگهی ظرف مهلت یک ماه به دفتر شعبه اول فسا مراجعه
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را
دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر
اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/759م الف
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان فسا
بهبود رهایی قطبآبادی
آگهی مزایده نوبت دوم
به اطالع میرساند که دادگستری شهرستان خرامه در نظر دارد اموال
به شرح زیر را به مزایده گذاشته:
ششدانگ عرصه و اعیان منزل مسکونی واقع در خرامه خیابان ابوالفضل
کوچه شــهید کریمی ســمت راست درب دوم فاقد ســند رسمی به
مســاحت  290مترمربع عرصه و  180مترمربع اعیان با توجه به وضعیت
ملک قابلیت افراز ندارد به قیمت پایه کارشناس  650000000ریال
مزایده در تاریخ  94/10/1ســاعت  9صبح در محل اجرای احکام حقوقی
دادگســتری خرامه برگزار میشود و عالقمندان به شرکت در مزایده
میتواننــد  5روز مانده به تاریخ مزایده اموال مذکور را مالحظه نمایند
و با پرداخت  10درصد از قیمت کارشناســی مذکور به حساب سپرده
دادگستری ( )2171353106004بانک ملی ثبتنام نمایند در ضمن برنده
مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
 /21818م الف
مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری خرامه
ایوب فتاحی جابری

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه عبادتاله زیادی ســنگری فرزند زیــاد به اتهام ترک
انفاق و فروش مال غیر از طرف این شعبه دادیاری در کالسه پرونده
 941079د  7تحت تعقیب کیفری میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه
نامعلوم بودن محل اقامت ایشــان میســور نگردیده بدینوسیله در
اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392مراتب به
نامبرده ابالغ تا ظرف مهلت یک ماه پس از انتشار آگهی جهت دفاع از
اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم
حضور ظرف مهلت فوق تصمیم غیابی اتخاذ خواهد شد.
/21816م الف
دادیار شعبه  7دادسرای عمومی و انقالب شیراز
ایزدی
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  920634ش  8صادره از شــعبه هشــتم
شــورای حل اختالف مجتمع شــماره یک که طبق دادنامه شماره 29
قطعیت یافته اســت علی غنیپور به پرداخت ده میلیون ریال بابت
اصل خواســته و مبلغ سی هزار ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له
بهرنگ فریدی محکوم گردیده اســت بدینوســیله 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.
/21810م الف
شورای حل اختالف شعبه هشتم
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشود بانک ملت شعبه مرکزی داراب دادخواستی
به خواســته مطالبه طلب به طرفیت  -1فرهاد شریفی فرزند پرویز
 -2احمدرضا صالحی فرزند ابوالحســن  -3کرامت منتظری فرزند
بهمن آقا تســلیم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری داراب نموده
که به این شعبه ارجاع و به کالسه  941031ثبت و وقت رسیدگی برای
مورخ  94/10/14ساعت  13تعیین شــده به علت مجهولالمکان بودن
خواندگان به درخواست خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده
 73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشود تا
خواندگان از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه
واقع در بلوار دانشجو دادگستری داراب مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در
وقت یاد شده جهت رســیدگی حاضر گردند در غیر اینصورت وفق
مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/499م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان
داراب
فیروزآبادی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خدیجه فرهادی ابنوی با تسلیم ســه برگ استشهادیه که در دفتر
اسناد رســمی شماره  333شیراز تنظیم گردیده است مدعی است
که تعداد یک جلد ســند مالکیت مربوط به اعیانی ششدانگ پالک
 4986و  14/4982واقع در بخش  3شــیراز که ذیل ثبت  40511صفحه
 239دفتــر  312به نام خدیجه فرهادی ابنوی ثبت و ســند مالکیت
شماره  181725صادر شــده و به علت سهلانگاری مفقود گردیده
است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده مراتب طبق ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت
به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت
نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیــت یا خالصه معامله
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/21835م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

آگهی احضار متهم
بدینوســیله به جواد ترکاشــوند فرزنــد مراد اهــل بروجرد فع ً
ال
مجهولالمکان که به اتهام تصادف جرحی در پرونده کالســه 940504
دادگاه  102کیفری  2فسا تحت پیگرد بوده و وقت رسیدگی پرونده
برای مورخ  94/10/14ســاعت  10صبح تعیین شده ابالغ میگردد در
وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور وفق
مقررات اقدام خواهد شد.
 /771م الف
دادرس شعبه  102دادگاه کیفری  2فسا
رزمجویی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه لیال ترابی گودرزی فرزند عزتاله به اتهام تحصیل مال
از طریق نامشروع موضوع شــکایت عباس تبری فرزند لطفعلی در
پرونده کالسه  940752این شعبه 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 بــه نامبرده ابالغ تا به منظور پاســخگویی و دفاع از
اتهام انتسابی ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی حاضر گردد پس از
انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/21811م الف
مدیر دفتر شعبه  9دادسرای عمومی و انقالب شیراز
درستکار
آگهی مزایده
به موجــب پرونده اجرایی کالســه  931596دادورز دوم محکوم له
محمدرضــا پایــدار تقاضای فروش امــوال توقیفــی محکوم علیه
محمدحسن حسینپور که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل میباشد
معادل مبلغ  5971470424ریال بابت محکوم به و هزینه دادرســی از
طریق مزایده و انتشــار آگهی در یکی از روزنامههای کثیراالنتشــار
محلی اســتان فــارس را نموده به همین ســبب در روز یکشــنبه
مورخ  94/10/6از ســاعت  9الی  10صبح در محل اجرای احکام مدنی
دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان میتوانند در
مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده امــوال را مالحظه نمایند قیمتی
که مزایده از آن شــروع میشود براساس نظریه کارشناس رسمی
دادگستری مبلغ  5971470424ریال بوده و برنده مزایده کسی است
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید و ده درصد بها را فیالمجلس
به عنوان سپرده به قسمت اجرا تســلیم و بقیه بهای اموال را ظرف
مــدت  30روز از تاریخ مزایــده پرداخت نمایــد در صورت عدم
پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده
به نفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت اول میباشد ضمن ًا ده
درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده میباشید چک تضمین
شده بانک ملی به همراه داشته باشید.
میزان  2/98ســهم از  21سهم سهام ششــدانگ سرقفلی چهار باب
مغازه تجاری تحت پالکهای ثبتی  142الی  566/139بخش  3شیراز
به آدرس ضلع شــمالی فلکه گاز که در حال حاضــر از تاریخ 89/11
به مدت  7ســال در اجاره بانک دی میباشــد و مساحت همکف و
زیرزمین هر کدام  78/41مترمربع میباشد عرصه اوقاف میباشد.
/21820م الف
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز
خسرو حیدری

آگهی احضار متهم
بدینوسیله حسب ماده  115آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور کیفری به رمضان پیراســته فرزند خداکرم مجهولالمکان که به اتهام
صدمه غیر عمدی موضوع شکایت سید احمد نقیزاده در پرونده بایگانی
کالسه  940452شــعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان اقلید تحت پیگیری
بوده و وقت رســیدگی برای روز سهشنبه مورخ  94/10/15ساعت  9صبح
تعیین شده ابالغ میگردد در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شود در
صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
 /292م الف
مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری دو اقلید
علیاصغر مسلمی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه لیال ترابی گودرزی فرزند عزتاله به اتهام تحصیل مال از طریق
نامشــروع موضوع شــکایت محمدمهدی پاکراد فرزند علی در پرونده
کالســه  940751این شعبه از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشد و
ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده
بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به
نامبرده ابالغ تا به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی ظرف یک ماه
از تاریخ انتشار آگهی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این
آگهی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/21812م الف
مدیر دفتر شعبه  9دادسرای عمومی و انقالب شیراز
درستکار
آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
داراب در نظــر دارد به موجب پرونده اجرایی کالســه  940211ســهام
هدایتاله رئیسی فرزند عزیز در یک حلقه چاه به شماره پروانه 202/6804
مورخ  86/6/2با دبی قانونی  3لیتر در ثانیه به میزان سه دانگ و یک هکتار
از اراضی تحت شرب که بر اساس نامه شماره  180/2140مورخ 89/8/25
امور اراضی جزء اراضی دهقانی واگذاری به ایشــان اســت و جزء زارعین
صاحب نسق رقبه پشــت بادامی پالک  3573که در اجاره نمیباشد واقع
در ده خیر سقلی رقبه پشت بادامی را با قیمت پایه مجموع سهام زمین و
چــاه  1800000000ریال به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به
شرکت در مزایده باشد در تاریخ  94/9/29رأس ساعت  10صبح در محل
اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان از قیمت کارشناسی شروع
و شخص یا اشــخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین قیمت را
پیشنهاد نمایند.
-2هــر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظرف پنــج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شخص برنده نقدا ً دریافت میگردد مابقی پس
از  20روز از تاریخ مزایده بایســت پرداخت گــردد در صورتی که برنده
مزایده از پرداخت قیمت یا برداشــتن مورد مزایده خودداری نماید مبلغ
مذکور (ده درصد) پس از کســر هزینههای اجرایــی به نفع دولت ضبط
خواهد شد.
 /498م الف
رئیس شعبه دوم اجرای احکام حقوقی داراب
مهدی پیرسالمی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه علیرضا نوروزی فرزند هرمز به اتهام فروش مال غیر موضوع شــکایت کیوان شــریفی در پرونده کالســه  941122ب  21از 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 پس از درج آگهی در روزنامه در شعبه  21بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز
به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء مهلت مقرر از تاریخ انتشار این آگهی به طور غیابی تصمیم اتخاذ میگردد.
/21819م الف
بازپرس شعبه  21دادسرای عمومی و انقالب شیراز
نادر قلندری

