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اجتماعی
پنجشنبه  26آذر 1394

مدتی است که بحث افزایش  50تا  100درصدی نرخ جریمه های رانندگی
به ســوژه ای برای رســانه های مختلف تبدیل شده اســت و هر کدام از این
رســانه ها بر حســب جهت گیری خود ،موافق یا منتقــد این تصمیم مطالبی
را در خروجــی خود قرار می دهند .هر چند کــه بازنگری در نرخ جریمه های
رانندگی و تعریف تخلف های تازه ،رویه ای متداول در جهان است اما افزایش
بی رویه حادثه های رانندگی و قانون گریزی برخی از رانندگان ،این پرســش
را در ذهن عموم ایجاد کرده که چرا با وجود اینکه پلیس راهور قوانین سخت
و جریمه هــای ســنگینی تصویب می کند باز هم ما شــاهد افزایش تخلفات
هستیم؟
برای پاســخ به این پرسش کارشناسان  2فرضیه را ارایه کرده اند که وجه
مشــترک این  ، 2کارکرد ضعیف جریمه های کنونی برای کنترل حادثه های
رانندگی و قانون گریزی رانندگان است.
منتقدان افزایــش جریمــه ی رانندگی بر این
در پیــش فرض نخســت،
ِ
باورند که افزایش جرایم تنها راهی برای درآمدزایی اســت و کمتر توجهی به
فرهنگ سازی دارد اما در مقابل ،موافقان افزایش نرخ جریمه رانندگی با پیش
کشــیدن بحث تورم و کاهش ارزش ریال در برخی از مقاطع زمانی ،معتقدند
جرایمی که در سال های گذشته برای راننده هزینه ای سنگین بود ،امروزه بار
مالی قابل توجه و بازدارنده ای برای رانندگان قانون شکن ندارد.
«تاخر فرهنگی» و جریمه های رانندگی
رعایــت قوانین رانندگی و احترام به حقوق دیگران در خیابان ها و جاده ها
یکی از مهمترین نمادهای تعامل اجتماعی در جامعه است که متاسفانه برخی
از رانندگان توجهی به آن ندارند و برای زودتر رســیدن به مقصد ســعی دارند
حقوق دیگران را نادیده بگیرند .بر اســاس آمارهای منتشــر شده ،بی توجهی
برخی افراد بــه قوانین راهنمایــی و رانندگی از مهمتریــن عامل های بروز
حادثه های مرگبار است.
تاخــر فرهنگی یا همخوان نبودن فناوری های جدید با ذهن مردم یکی از
مهمتریــن علت هایی بود که «امان اهلل قرایی مقــدم» در گفت وگو با گروه
پژوهــش و تحلیل خبری از آن به عنوان محرک اصلی رفتارهای خطر ســاز
در جــاده ها یاد کرد .وی در ابتدای ســخنانش گفت :ما در شــرایط کنونی
شــاهد مهاجرت افراد به علت های خاص از روســتا و شــهرهای کوچک به
کالن شــهرها هستیم و در این شرایط بروز رفتارهایی خالف عرف اجتماعی و
برخی بی توجهی ها به حقوق دیگران چندان عجیب نیست زیرا برای راننده ای
که تا دیروز در مناطق کم تردد رانندگی کرده و با قوانین بزرگراه های داخل و
خارج از کالن شــهرها آشنا نیست ،پذیرش قوانین رانندگی در شرایط متفاوت
سخت است.
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سال بیست و یکم

شماره 5645

درآمدزایی یا بازدارندگی؟

این کارشناس مسایل اجتماعی ادامه داد :البته تاخر فرهنگی تنها مربوط به
مناطق کم توسعه ی کشور نیست بلکه در جامعه ی ما در زمینه های مختلف
شــاهد و ناظر تاخر فرهنگی هســتیم .مصداق بارز این سخن رفتار رانندگان
ماشــین های میلیاردی اســت که با این ماشین های آنچنانی در خیابان های
ورود ممنوع می پیچند و چون توان پرداخت جریمه های رانندگی را دارند کمتر
به قوانین پایبند هستند.
وی در پاســخ به پرسشــی در زمینه ی چرایی کم اثــر بودن جریمه های
رانندگی گفت :جرایم رانندگی یکی از مهمترین کارهایی است که برای تنبیه
سرپیچی کنندگان از قانون باید اجرا شود .البته در این زمینه ما نباید به تنهایی

به جرایم دلخوش باشــیم بلکه باید با اعمال مجازات های شــدیدتر فرد را از
برخی حقوق اجتماعی از جمله رانندگی محروم کنیم .در کشوری مانند ایاالت
متحده آمریکا ،اســتفاده از دستبند بیشتر برای خاطیان رانندگی کاربرد دارد و
در دیگر جرم ها کمتر از آن استفاده می شود .در ایران نیز ما باید برای کسانی
کــه در جاده ها به قوانین و مقررات رانندگی احتــرام نمی گذارند تنبیه های
شدیدتری مانند زندان در نظر بگیریم.
قرایی مقدم افزود :راننده هایی که در جاده ها قوانین را زیر پا گذاشته و به
حق دیگران تعرض می کنند به واقع مجرمانی هستند که می توان قوانین را در
 2زمینه عمومی و خصوصی در مورد آنها اجرا کرد .راننده ای که با بی احترامی

ثبتی و دادگستری

به قوانین راهنمایی و رانندگی موجب مرگ یا معلولیت یک یا چند نفر می شود
عالوه بر شــاکی خصوصی باید از جنبه عمومی نیز مورد بازخواست قرار گیرد
زیرا جنبه عمومی رفتار وی ،جامعه را از وجود فرد آسیب دیده محروم می کند.
این کارشناس مسایل اجتماعی تاکید کرد اگر بخواهیم یک راه حل مناسب
برای فرهنگ پذیری راننده های ایرانی ارایه کنیم باید آموزش از سطوح پایین
بــرای آنها در نظر بگیریم و رســانه ها بر بعد فرهنگ ســازی در زمینه های
مختلف تاکید فراوان داشته باشند.
درآمدزایی یا بازدارندگی؟
«حســن عابدی» جانشین رییس پلیس راهور تهران بزرگ در گفت وگو با
گروه پژوهش و تحلیل خبری به برخی از ابهام ها در زمینه ی افزایش احتمالی
نرخ جریمه های رانندگی و مالک های آن پاســخ داد .وی در این زمینه تنها
هدف جریمه های رانندگی را بازدارندگی وقوع تخلف عنوان کرد.
جانشــین پلیس راهور تهران تاکید کرد :هر چند عــده ای اصرار دارند که
جرایم را نوعی درآمد برای نیروی انتظامی بدانند ولی من به عنوان کســی که
ســال ها در این نیرو خدمت کرده ام به صراحت اعالم می کنم یک ریال از
پول جرایم رانندگی در حقوق پرسنل نیروی انتظامی جا نمی گیرد.
عابدی با بیان اینکه ما طبق برنامه های خاص هر سه تا چهار سال یک بار
جرایم را افزایش می دهیم گفت :در طول دوره افزایش جرایم رانندگی ،نیروی
انتظامی معموال جرایم پرتعداد را شناسایی می کند و سعی دارد بیشترین اعمال
جریمه را در این تخلف ها به کار گیرد .البته برخی از جرایم مانند تصادف های
خسارت آفرین و رانندگی در حالت خماری و مستی همواره در لیست جرایمی
قرار دارد که مشمول افزایش می شود.
جرایم راهنمایی و رانندگی در سراســر جهان یکــی از عوامل بازدارنده از
تخلفات رانندگان است.
در اغلــب کشــورهای اروپایی نیز متخلفان رانندگی بــه دادگاه ها معرفی
می شــوند .محکومیت های ســنگین مالی ،توقیف خودرو ،ضبط گواهی نامه،
محکومیت به انجام خدمات رایگان اجتماعی و  ...از جمله مجازات هایی است
که در قبال رانندگان متخلف به کار می رود.
در ایــران نیز دو نوع نگاه به جرائم رانندگی وجــود دارد :عده ای معتقدند
مجازات های وضع شــده که اغلــب در قالب برگ جریمــه اعالم و اعمال
می شوند ،ســنگین هســتند و در مقابل ،گروهی دیگر با اشــاره به تخلفات
روزافزون رانندگی که منجر به مرگ ســاالنه هزاران نفر و معلولیت دهها هزار
نفر دیگر می شــود ،معتقدند نباید کوچک ترین اهمالی در برابر کســانی که
مقررات رانندگی را زیر پا می گذارند وجود داشــته باشد زیرا هر چه باشد ،جان
انسان ها ،عزیزتر از پول و جریمه است.

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337
آگهی تغییرات شرکت راهبران پویا صنعت فارس سهامی خاص به شماره ثبت
 21047و شناسه ملی 10530330860
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ
 94/8/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
موســی مرزبند و علی کرونی و فرناز نســاجی جهرمی و صادق منقسم
جهرمی تا تاریخ  96/8/30انتخاب شدند.
علی اندیشــه تدبیر به ســمت بازرس اصلی و فائزه نساجی به سمت
بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار عصر مردم جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب
شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران ،انتخاب بازرس ،انتخاب
روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل
دسترس میباشد.
 /23441م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی حصر وراثت
ساالر رنجبر به شناسنامه شماره  1متولد  1363/1/14به شرح دادخواست
به کالسه  94/203ش ح ب از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر رنجبر به شماره شناسنامه
 2در تاریخ  93/5/15در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2فتاح رنجبر به شماره شناسنامه  24داراب فرزند متوفی
 -3سارا به شماره شناسنامه  25داراب فرزند متوفی
 -4ملیحه به شماره شناسنامه  1داراب فرزند متوفی
 -5آرزو به شماره شناسنامه  7داراب فرزند متوفی
 -6فاطمه پورشهید سعیدآبادی به شماره شناسنامه  145داراب همسر
متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی اعتراضی
دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /523م الف
شورای حل اختالف شعبه بالش داراب

آگهی حصر وراثت
عذری رایگان فرزند حســن دارای شناسنامه شماره  3فسا به شرح
دادخواست به کالسه  94/856ح ش مرکزی از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرحوم
سیاوش شــادمانی فرزند علی ناز به شناسنامه شماره  874فسا در
تاریــخ  94/7/10در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته وراث
حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1عذری رایگان فرزند حســن به شناسنامه شــماره  3فسا (مادر
متوفی)
 -2فاطمــه بردبــار بیدکی فرزند محمد به شناســنامه شــماره
 2560442401فسا (همسر متوفی) و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /802م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به متهمین  -1موسی ماندنیزاده فرزند نوراله
 -2کاووس نیکبخت هر دو مجهولالمکان
نظر به اینکه اســفندیار کاظمی جرکانی و غیره شــکایتی علیه شــما
(موســی ماندنیزاده و کاووس نیکبخت) دایر بر سرقت به دادسرا
ارائه که پس از رســیدگی مقدماتی منجر به صدور قرار مجرمیت و
کیفرخواســت گردیده که پس از ارجاع به شعبه  102دادگاه عمومی
(جزایی) دادگســتری شهرستان ممســنی واقع در ممسنی به کالسه
 921163ک  102ثبت گردیده و وقت رسیدگی به آن مورخ 94/12/10
ســاعت  9صبح تعیین شده اســت لذا به علت مجهولالمکان بودن
متهمین و درخواست شکات و به تجویز ماده  115قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا متهمین پس
از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر و از خود دفاع
نماید در غیر این صورت دادگاه مبادرت به رســیدگی و صدور حکم
غیابی مینماید.
 /23560م الف
مدیر دفتر شعبه  102دادگاه عمومی (جزایی) ممسنی
داریوش رزمجویی

آگهی اخطاریه دفترخانه
حمید رسولی عمادی شــغل آزاد مجهولالمکان چون به موجب دادنامه
شماره  94099778200747مورخ  94/5/29شعبه دوم دادگاه شهرستان
داراب حکم طالق فی مابین شما و همســرتان نسرین زنگی نژاد صادر
گردیده اســت لذا شایسته اســت به اســتناد ماده واحده تشخیص
مصلحــت نظام به مدت ده روز در دفترخانــه طالق  105داراب حاضر
شوید و در غیر این صورت طالق طبق قانون به ثبت خواهد رسید.
 /518م الف
دفتر طالق  105داراب

آگهی اخطاریه دفترخانه جهت اجرای حکم دادگاه
در اجــرای دادنامه شــماره  578مورخ  94/4/16شــعبه  14دادگاه
خانواده شیراز به ناصر مشعلی فرزند صالح ابالغ میگردد که ظرف
مهلت  20روز بعد از نشر این آگهی جهت مطلقه نمودن همسرتان بانو
زهرا ارجی فرزند هوشــنگ به این دفترخانه واقع در شیراز چهارراه
دروازه سعدی مراجعه نمایید و اال مطابق مقررات اقدام قانونی بعمل
خواهد آمد.
/23555م الف
سردفتر رسمی ثبت طالق  7شیراز
مشکینقلم

آگهی
بدینوســیله به محمودعلــی بیگینژاد فرزند علی ابــاغ میگردد به
موجب دادنامه شماره  9409977128101379در پرونده کالسه 941057
به خواسته اعســار از پرداخت هزینه دادرســی ،حکم به اعسار موقت
عبدالصمد حقیقی از پرداخت هزینه دادرســی صادر شده است رأی
صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر
فارس میباشد.
 /515م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی داراب
فیروزآبادی

آگهی ابالغ اخطار
مسلم شجاعیان زوجه شــما الهام محمودی با در دست داشتن حکم
قطعی از شعبه  8دادگاه خانواده شیراز به این دفتر مراجعه نموده و
تقاضای ثبت طالق خود را نموده اســت لذا بدینوسیله به شما اخطار
میگردد ظرف مدت  10روز جهت انجام تشریفات قانونی به این دفتر
مراجعه و اال برابر مقررات انجام میشود.
آدرس دفتر شیراز خیابان توحید کوچه مسجد ولی عصر
 /23559م الف
سردفتر طالق شماره  4شیراز
حاج غالمعلی توکلیان

آگهی اخطار اجرایی
کالسه پرونده 109/94 :ح ش 2
مشخصات محکوم له (شاکی) :عجبناز زارعی فرزند علی بابا به نشانی
فارس به وکالت طیبه عواطفینژاد فرزند مصطفی به نشانی ارسنجان
روبروی فرماندهی انتظامی دفتر وکالت عواطفی
مشــخصات محکوم علیه :مجتبی مســعودی قیری فرزنــد غالمرضا
مجهولالمکان
محکوم به (محکومیت) :به موجب دادنامه شماره  176مورخ 94/5/25
صادره از ارســنجان از شــورای حل اختالف شــعبه دوم که به مرحله
قطعیت رســیده محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 9500000
ریال بابت اصل خواســته و  160000ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام
حقالوکاله ،هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر از زمان تنظیم دادخواست
مورخ  94/3/24در حق محکوم له همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در
وجه صندوق دادگستری.
محکوم علیه به موجب ماده  19آیین نامه اجرایی ماده  189قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مکلف
است:
ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ اخطار اجرایی رأس ًا نسبت به اجرای مفاد حکم
اقدام نماید در غیر اینصورت حکم جهت اجرا به اجرای احکام دادگستری
ارسنجان ارسال خواهد شد.
/2839م الف
شعبه دوم شورای حل اختالف ارسنجان
آگهی اخطاریه جهت حضور در دفترخانه
پیرو پرونده اجرایی کالسه  90/6/12مورخ  94/9/16شورای حل اختالف
بدینوســیله به  -1الهیار فتحی  -2خان بابا روستا  -3فرامرز کشتکار
 -4حاج ایاز رشیدی  -5عوض رضایی  -6عوض روستا  -7ایوب جوشکی
 -8رخشــنده رنجبر  -9شــنبه آبیاری ابالغ و اخطار میگردد حداکثر
ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی جهت انتقال سند موازی
 2000مترمربع از پالک ثبتی  11واقع در بخش  3فارس به نام محکوملها -1
سکینه درودی  -2رعنا  -3حسین  -4بنفشه  -5آرش  -6علی  -7محمد
فرزندان آقا ســید عبداهلل بهبانی در دفترخانه  417شــیراز به نشانی
شــیراز خیابان مالصدرا نبش کوچه  4طبقه  3مجتمع پزشکی مالصدرا
حاضر در غیر این صورت نماینده اجرای احکام به قائم مقامی شما نسبت
به امضاء اقدام خواهد کرد و هرگونه خســارت و مسئولیت به عهده
خودتان میباشد.
 /23552م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  417شیراز
ایمان حقیقی
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  940992شعبه ســی و یکم دادیاری دادسرای ناحیه
یک شیراز غالمرضا یدملت فرزند جلیل به موجب شکایت بهناز پارسی
فرزند جمال به اتهام ترک نفقه همسر و فرزند تحت تعقیب قرار دارد
با توجه به معلوم نبودن محل اقامــت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و
عدم دسترسی به او طبق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب
یک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهــی و متهم ظرف مهلت یک ماه
احضار میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد
شد.
 /23549م الف
دادیار شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز
سید محمد حسینیفرد
آگهی حضور در دفترخانه
بدینوســیله به محمدعلی وصال فرزند رضاقلــی ابالغ میگردد چون
طبق حکم شماره  100959مورخ  94/6/16شعبه  14دادگاه خانواده شیراز
محکوم به طالق همسرتان خدیجه خضرتاش هستید ظرف مدت  7روز
به نشانی شیراز فلکه خاتون دفترخانه طالق  6شیراز مراجعه نمایید در
غیر این صورت طبق مقررات اقدام میگردد.
 /23558م الف
سردفتر رسمی ثبت طالق  6شیراز
سید احمدرضا موسوی

آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
داراب در نظر دارد بــه موجب پرونده اجرایی کالســه 7/1/930492
ملک زراعی به شــماره ثبت  8141به میزان  3000مترمربع که دارای سند
اصالحات اراضی ســال  1341فاقد آب (به دلیل خشکســالی) بوده ولی
دارای حقابه واقع در فورگ روســتای سده معروف به ابراهیمی متعلق
به ورثه مرحوم اکبر رســتگار که در اجاره نمیباشد و فاقد کشت سبز
میباشد را با قیمت پایه  15000000ریال به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی
تا هر کس مایل به شرکت در مزایده باشــد در تاریخ  94/10/20رأس
ساعت  10صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
 -1مزایده در حضور نماینده محترم دادستان از قیمت کارشناسی شروع
و شخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین قیمت را
پیشنهاد نمایند.
 -2هر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظــرف پنج 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
پــس از  20روز از تاریخ مزایده بایســت پرداخت گردد در صورتی که
برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشــتن مورد مزایده خودداری
نماید مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کســر هزینههای اجرایی به نفع
دولت ضبط خواهد شد.
 /524م الف
دادرس شعبه اول اجرای احکام حقوقی داراب
علی خورشیدی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه جهانبخش بهنام و محســن بهنام بــه اتهام معامله به قصد
فرار از دین موضوع شکایت فرشته کمالی فر در پرونده کالسه 941144
ب  21از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشند و ابالغ احضاریه به
واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشــان میسور نگردیده بدینوسیله
در اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی کیفــری مراتب به نامبرده
ابالغ تا ظرف مهلت یک ماه پس از درج آگهی در روزنامه در شعبه 21
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع
از اتهام انتسابی حاضر گردند پس از انقضاء مهلت مقرر از تاریخ انتشار
این آگهی به طور غیابی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/23551م الف
بازپرس شعبه  21دادسرای عمومی و انقالب شیراز
نادر قلندری
آگهی اخطاریه دفترخانه به زوجه جهت ثبت طالق
سنا دائی فرزند اسماعیل به اطالع میرساند با توجه به دادنامه شماره
 9409970705600549مورخ  94/5/10صادره از شــعبه  20دادگاه خانواده
شــیراز مبنی بر ثبت طالق به درخواســت زوج مهدی ابراهیمی شــما
موظف هســتید ظرف مدت هفت روز از تاریخ نشر آگهی به دفترخانه
به نشــانی شــیراز چهارراه مالصدرا رحمتآباد کوچه  28قصردشت
ســمت چپ فرعی دوم مراجعه و طالق را به ثبت برسانید در غیر این
صورت برابر مقررات ثبتی اقدام خواهد شد.
 /23550م الف
سردفتر ازدواج  217و طالق  16شیراز
محمدصادق یوسفعلی
آگهی
بدینوســیله به حســینعلی بیگینژاد فرزند محمود ابالغ میگردد به
موجب دادنامه شــماره  9409977128101431در پرونده کالسه 941191
به خواسته اعســار از پرداخت هزینه دادرســی ،حکم به اعسار موقت
عبدالصمد حقیقی از پرداخت هزینه دادرســی صادر شــده است رأی
صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر
فارس میباشد.
 /514م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی داراب
فیروزآبادی

