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روزنه
دوشنبه  6مهر 1394

به نام آنکه هستی نام از او یافت و با سالمی چو بوی خوش آشنایی.
بزرگداشــت استاد طارمی شــاعر گرانقدر و اقدام شایسته انجمن مفاخر را
شادباش میگوییم.
با ســخنی کوتاه از زبان و گویش ،به گویش شیرازی میپردازیم تا ببینیم
این گویش از چه زمانی متداول گشــته و چرا بیــن این گویش و زبان معیار
فاصله افتاده اســت و سپس ببینیم که گویش شیرازی امروز چه حالی دارد و
برای حفظ آن چه باید بکنیم.
سخنی هم در ویژگی اشــعار زیبای شاعر گشادهزبان گویشیسرای شیراز
جناب استاد طارمی عزیز ،تقدیم میکنم.
در ایران ،ما یک زبان رسمی و معیار داریم که رادیو و تلویزیون با آن سخن
میگویند و روزنامهها و کتابها با آن نوشــته میشوند و انبوهی گویشهای
محلی (گویشها هم گونههایی از زبان فارســی هســتند که در نقاط مختلف
کشور بین مردم همان ناحیه رواج داشته و دارند).
علت پیدایش گویشهای گوناگون
در زمانهــای دور ،مردمی که از جنوب روســیه به ســبب ســردی هوا
به ســوی جنوب سرازیر شدند قوم آریا بودند و یک زبان مشترک داشتند که
پس از تقسیم شدن در سرزمینهای هند و ایران و اروپا ،زبانشان به زبان هند
و اروپایی نامگذاری شد.
سه قومی که در جلگهی ایران جای گرفتند قوم ماد ،پارت و پارس بودند.
طوالنــی بودن فاصله مکانی از یکدیگر و عدم ارتباط مردم نواحی مختلف با
هم ،تغییراتی در گویش مردم هر ناحیه پدیدار کرد.
چگونه یک گویش تبدیل به زبان معیار میشود
 - 1اگر شــهری مرکز اقتصاد منطقهای شــود و مردمان مناطق همجوار
برای رفــع احتیاجات خود به آ نجا مراجعه کنند گویش آن ناحیه گســترش
مییابد و زبان معیار میگردد مانند زبان مردم مکه در عرب.
 - 2اگر مردمان یک ناحیه به حکومت کشــور میرسند ،گویش آن مردم
به صورت زبان معیار در میآید و شــاعران و نویســندگان به آن زبان سخن
میگویند و مینویســند مانند گویش مردم فارس در عصر هخامنشی یا رواج
گویش دری بعد از اسالم که گویش مردمان شرق ایران بود.
البتــه زمانی کــه یک گویش میخواهــد به زبان معیــار درآید واژههای
مورد نیاز خود را از گویشهای دیگر میگیرد و گسترش مییابد.
بنابراین زبان معیار هم خود روزی یک گویش بوده است.
تاریخچهی گویش شیرازی
مردم شــیراز حتی پیش از به وجود آمدن زبان معیار فارسی ،با گویشهای
محلی خود ســخن میگفتند ،شعر میســرودند و میخواندند و سینه به سینه
نقل میکردند .از جمل ه این شعرها ،الالیی مادر بود.
با تأســیس مــدارس جدید و چاپ کتاب به زبان معیار ،کم شــدن فاصله
شهرها ،آمد و شد به نقاط مختلف و مراوده مردم با هم کمکم گویش شیرازی
در برابر زبان معیار رنگ باخت.
تقلید مردم مزید بر علت شــد و ســخن گفتن به گویش تهرانی دلیل بر
تجدد و تمدن گردید.
جوانان با یک ســفر کوتاه به تهران در برگشــت به شیراز به جای «بله»
مانند تهرانیها «آره» به زبان میآوردند و گویش شیرین شیرازی را فراموش
میکردند.
چرا گویش شیراز از گذشته تا به حال دگرگونی یافته است
گویند زبان همانند درختان همیشــه سبز است ،هیچگاه تمام برگهای آن
در یک زمان نمیریزد ،همیشــه مقداری برگ کهنه و برگ نو بر شاخههایش
دیده میشــود .زبان هم به مرور زمان تعدادی از واژههای سخت را از دست
میدهد و تعدادی واژه نو و آسان را میپذیرد .بنابراین در مدتی طوالنی دیگر
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اثری از واژههای قدیمی را نمیبینیم.
شاعران و شعر گویشی شیراز
از قرن سوم که زبان معیار مردم ایران گویش دری گردید شاعران شیرازی
هم که در سرودن اشعار فارســی معیار سرآمد بودند ،برای تفنن و هنرنمایی
خویش چند بیتی هم به گویش شــیرازی زمانه خود سرودهاند که خواندن و
دریافت معانی آنها برای مردم امروز مشکل است.
 - 1در قرن هفتم افصحالفصحا حضرت ســعدی 54 ،بیت شــعر ملمع با
ســه گویش عربی ،فارسی معیار و شــیرازی سروده است که در کلیات به نام
«مثلثات» معروف است .از این  54بیت شعر 18 ،بیت عربی 18 ،بیت فارسی
معیار و  18بیت با گویش شیرازی قرن هفتم هجری قمری است.
ذکر یک مصراع « ُگش اَت ُُهن دار اَغشت خاطر نشری ِزت» (گوش به پند بدار
اگر خاطرت نمیرنجد)
که خود شیخ در مصراع فارسی چنین سروده است «نصیحت نیک بختان
گوش دارند»
زندهیــاد محمدجعفر واجد مثلثات را ترجمه کردهاند و ســپس آقای علی
اشرف صادقی ترجمه تازهای ارائه دادهاند.
 - 2در همان دوره شارع دیگری به نام شمس ُپس ناصر قصاید و غزلیاتی
به گویش شیرازی سروده است .جناب ماهیار ن ّوابی آن اشعار را به زبان فارسی
معیار ترجمه کردهاند.
 - 3خواجــه اهــل راز حافظ هم غزلــی ملمع دارد که گویش شــیرازی
قرن هشتم در آن دیده میشود که خواندن و فهم آن برای مردم عادی زمان
ما احتیاج به اندیشیدن و دانستن آداب و رسوم مردم دارد.
بیت از آن غزل:
«به ُپی ماچان غرامت بسپریمن

جمال ز ّیانی

غ ََرت یک وی َر ِوشتی از اَما دی»
معنی واژههاُ :پی ماچان = مای ماچان ،غرامت = جریمه ،بسپریمن = به جا
میآورم ،غ ََرت – ا گر تو را ،وی روشت – ناشایست ،اَما = ما ،دی – دیدی.
 - 4شــبح ابواسحاق اطعمه که خوراکیها را با تضمین مصراعی از حافظ
سروده است.
ّ
«گیپا پزان سحر که سر کله وا کنند
آیا بود که گوشهی چشمی به ما کنند»
 - 5حضرت شــاه داعیاهلل کــه کتابی به نام کان مالحــت با واژههای
شــیرازی قرن نهم ســرودهاند و زندهیاد محمدجعفر واجد آن را ترجمه کرده
و به نام نوید دیدار منتشر کردهاند.
 - 6شوریده شیرازی شــاعر روشندل که منظومهای به عنوان مهمانی در
باغ مشیرالملک سروده است.
«کرده در باغ مشیرالملک مهمانی ززوکی
هر طرف اندر خرامیدن خزوکی با خزوکی»
دوره فترت شعر گویشی
از اواخر دوره قاجاریه تا دوره پهلوی اول ،شعر گویشی به فراموشی سپرده
میشود و سخن گفتن با لهجه را زشت میشمارند.
تجدید حیاط شعر شیرازی
شعر شیرازی با دکتر بیژن سمندر احیا گردید و جانی تازه یافت.
عزیزان کســی که میخواهد شعر شیرازی بگوید باید اول شاعر باشد ،دوم
عاشق باشد و سوم عاشق شیراز باشد.
استاد دکتر سمندر ،شاعر است ،موسیقیدان است و عاشق شیراز است.
شــعر محلی شیرازی این نیست که چند واژه شیرازی را کنار هم بچینیم و
قافیهای بر آن سوار کنیم.

آقای ســمندر در هر بیت دو ،سه واژه محلی را به همراه واژههای معیار در
قالب شعر میریزند و چاشــنی شعر را بر آن میافزایند تا شعر دلنشین گردد.
شعر سمندر خیالانگیز است و جوهر شعری دارد.
نمونه:
اَ ُ
شکم سینه ریز گشته و هی گاگله کرده
به ُسرسرک عاج سینهات مرواری بَ ّسه
با راهگشــایی دکتر بیژن سمندر و استقبال مردم از شعر شیرازی ،شاعران
شــیرازی هم سر شوق آمدند و کاری کردند کا رستان به طوری که میگویند
تعداد شــاعران محلیگوی شیراز با تعداد تمام شاعران محلیگوی ایران پهلو
میزند.
اما باید متوجه باشــیم که به بیراهه نرویم و شــعری بسراییم که ماندگار
باشد.
نقش شعر شیرازی چیست؟
شــعر گویشی گنجینهای است برای فرهنگ عامه و موزهای خواهد شد از
آداب ،رسوم و باورهای مردم شیراز.
عالوه بر این ،واژههای گویشی سبب پربار کردن فرهنگستان زبان و ادب
فارسی خواهد بود.
«استاد یداهلل طارمی»
دوستی بنده با جناب استاد طارمی پیوندی تنگاتنگ و شصت ساله است.
هنرمندان به دو گروه تقســیم میشــوند ،گروهی چکیده هنرند و گروهی
چسبیدهی هنر.
استاد طارمی چکیدهاند .استعداد سرشار ،عالقه وافر به شعر و محیط مساعد،
از ایشان شاعری فرهیخته ،نازکبین و عاشق شیراز و شیرازی ساخته است.
این شاعر فطری در قلب شیراز ،در محله باالکف پا به عرصه زندگی نهاده،
در بین مردم خوب و اصیل محله بالیده اســت ،واژههای شیرازی را از دهان
اهالی خانه ،کوچه و محله خود فرا گرفته و با آن سخن گفته و زیسته است.
جناب طارمی در اشــعار خویش اضافه بر بهکارگیری واژههای شــیرازی
توجهی خــاص به آداب ،رســوم و باورهای مردم دارند .نــام مکانها را در
شعر شــیرازی ثبت میکنند مانند «اُو شُ رشُ ری ،باغ جوننماُ ،پی خاتون ،باغ
ســاالری ،چهل تَنون و »...آیینها و مراســم گوناگــون از نامزدی گرفته تا
عروســی و زایمان و سرسالمتی دادن را با شــیوهای زیبا در سرودههایشان
جاویدان ساختهاند.
جناب استاد شاعر عاشقانهها هســتند ،اشعار ایشان لیریک است و سبکی
خاص در ارائه آن دارند.
شعر ایشان همانند رباعی است که شاعر در سه مصراع مقدمهای میچیند
و در مصــراع چهــارم با ضربــهای ناگهانی نتیجه را اعالم میکند .ایشــان
هم غزلهای عاشــقانه را در طرح یک داســتان بیان مینمایند و شنونده یا
خواننده را با داســتان همراه میسازند و ناگهان در بیت یا مصراع آخر ،سخن
غیرمنتظرهای میسرایند که سبب نزهت و شادی و آفرین همگان میشود.
«ه ُن ُنی» که با
پرســش و پاسخ در شعر ایشــان جایگاه خاصی دارد .شعر ُ
آهنگ زیبا و صدای دلنشین هنرمند عزیز جناب صفری اجرا گردیده و یا شعر
«کوچهی در نرو» با مطلع:
راسا ِولُ ِو
ُگف ،میگن د ِِل تو او ّ
گفتمش بی خُ دی می َگنَ ،ه َمش ُچ ِوه
پایانبندیهای زیبا و استادانه ایشان به یاد ماندنی و جاویدان است.
برای این دوست عزیز و شاعر گرانمایه شهرمان آرزوی سالمت و بهروزی
دارم و مجدداً به ایشــان تبریک میگویم و برای تمام زحمتکشــان هنرمند
فرهنگ عامه شــیراز و دســتاندرکاران برگزار کننده این نشســت ارزشمند
بهروزی میخواهم.

ثبتی و دادگستری
آگهی ابالغ دادنامه
پرونده کالسه8909980703000668 :
دادنامه شماره9409970703000139 :
شعبه  15دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز
خواهان :فریبرز گلشــن فرزند بزرگ با وکالت عبدالحسین
وصال به نشــانی میدان امام حســین به طرف پارک آزادی
ساختمان باغ صفا طبقه چهارم واحد 41
خوانــدگان -1 :ویــدا اعتبار فرزنــد اصغر  -2ســهیال اعتبار
فرزنــد اصغر با وکالــت علیاکبر شــریعتی و مریم رهنمایی
همگی به نشــانی خیابان ســعدی کوچه پارک هتل ساختمان
جم طبقه  4واحــد  1و  -3مهــرزاد اعتبار به نشــانی آمریکا
MEHRZAD.ETEBAR47700HARTLAND PARKWAY
 LENINGTONK.Y40515و  -4شــاهرخ اعتبار فرزند اصغر
مجهولالمکان  -5مهرداد اعتبار فرزند اصغر به نشــانی خیابان
قصردشــت کوچه  82کوچه  5/82پــاک  363منزل اعتبار
 -6مهــران اعتبار فرزند اصغر به نشــانی آمریکا MEHRAN
ETEBAR596W.SENDEROCLLaro Valley TUSCON
AZ85737
خواسته :الزام به ایفای تعهد (غیر مالی)
گردشــکار :خواهان دادخواستی به خواســته فوق به طرفیت
خواندگان به دادگاههای عمومی شیراز تقدیم نموده که به این
شــعبه ارجاع و به کالسه فوق ثبت گردیده است پس از انجام
تشــریفات قانونی و تعیین وقت رســیدگی و ابالغ به طرفین
دعوی ســرانجام در تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه شعبه 15
دادگاه حقوقی شیراز به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به
شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه
دعوی فریبرز گلشن فرزند بزرگ با وکالت عبدالحسین وصال
به طرفیت خواندگان ســهیال ،مهرداد ،مهران ،ویدا ،شاهرخ و
مهرزاد اعتبار به خواســته الزام خواندگان (ورثه مرحوم ساالر
فرشــته) به انجام تعهد موضوع ســند رسمی شماره 99978
مورخ  1350/1/10تنظیمی در دفترخانه اســناد رسمی شماره
 8شــیراز مبنی بر الزام ورثه مرحوم یاد شده به انتقال رسمی
میــزان دو هزار مترمربع پالک  2069بخش  4شــیراز نظر به
مستندات تقدیمی از جمله مصدق سند رسمی مزبور و گواهی
ثبت مشــعر بر مالکیت مرحوم مورث خوانــدگان و تعهد یاد
شده در سند و احراز وراثت مدعی نسبت به مرحوم سلطان
فرشته و ســهمی مشاعی وی از مقدار زمین یاد شده و کسب
نظر کارشــناس اولیه و هیات کارشناسان و اینکه ایراد یا دفاع
مؤثر و موجهی از جانب خواندگان و وکالی خواندگان ردیف اول
و چهار به عمل نیامده و عنایت بــه اینکه بقیه خواندگان هیچ
قســم ایراد یا دفاع و تکذیبی نسبت به دعوی و مستندات آن
بــه عمل نیاورده و ایراد خوانــدگان اول و چهارم و وکالی آنها
به انتقال ســهمی آن مرحومه مربوط به حصه معینی از پالک
یاد شــده بوده که به پالک فرعی  200از  2069اصلی در سهم
زارعین واقع شــده است که خارج از موضوع ادعاست دادگاه
در نتیجه دعوی خواهان را ثابت و مسجل تشخیص و خواندگان
را مطابق مواد  10و  219قانــون مدنی و مواد  198و  515و 519
قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومــی در امور مدنی به
انجام تعهد و انتقال رســمی میزان  383/83مترمربع مشــاع
از پالک  2069اصلی بخش  4شــیراز به نــام خواهان محکوم و
ملزم و ضمن ًا ایشــان را به پرداخت خسارات دادرسی در حق
او محکوم و ملزم مینماید این رأی نســبت به خواندگان اول و
چهارم حضوری و نسبت به سایرین غیابی ظرف مهلت بیست
روز از ابالغ قابل واخواهــی در همین دادگاه و از تاریخ انقضاء
مهلت واخواهی ظرف موعد مزبور قابل تجدیدنظر در محاکم
تجدیدنظر فارس است.
 /14944م الف
رئیس شعبه  15محاکم عمومی حقوقی شیراز
سید مسعود شاهروبندی

آگهی حصر وراثت
سید سجاد حسینی فرزند سید عبدالکریم به شرح درخواستی که
به کالسه ر ح  94/36این شــورا ثبت گردیده درخواست صدور
گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که سید عبدالکریم
فرزند سید حسن به شماره شناســنامه  39صادره از شیراز در
تاریخ  93/11/26در اقامتگاه دائمی خود شهرستان شیراز -زرقان
روستای کورکی فوت نموده و وراث حینالفوت او عبارتند از:
 -1سید سجاد حســینی فرزند ســید عبدالکریم به شماره ملی
 2299975098متولد  1361فرزند متوفی
 -2سید عبدالمجید حسینی فرزند سید عبدالکریم به شماره ملی
 2293538001متولد  1346فرزند متوفی
 -3سید حسن حســینی فرزند ســید عبدالکریم به شماره ملی
 2293539016متولد  1351فرزند متوفی
 -4سید عبدالرزاق حسینی فرزند سید عبدالکریم به شماره ملی
 2293537439متولد  1338فرزند متوفی
 -5سید عبدالحمید حسینی فرزند سید عبدالکریم به شماره ملی
 2299906241متولد  1348فرزند متوفی
 -6بیبی صدیقه حسینی فرزند ســید عبدالکریم به شماره ملی
 2299850732متولد  1343فرزند متوفی
 -7بیبی خانم حســینی فرزند ســید عبدالکریم به شماره ملی
 2293537447متولد  1340فرزند متوفی
 -8معصومه حســینی فرزند ســید عبدالکریم به شــماره ملی
 2293539024متولد  1354فرزند متوفی
 -9شهربانو کدخدائی فرزند ابراهیم به شماره ملی 2299730532
متولد  1320همسر متوفی و الغیر
اینک شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را
یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامهای
از متوفی نزد او میباشــد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به
این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /14942م الف
شورای حل اختالف رحمت آباد

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
برابــر رأی شــماره  139360311001032867مــورخ 93/11/26
هیأت ســوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ســید
رسول حسینی ده سروی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 5
صادره از شیراز در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی -تجاری به
مساحت  119/50مترمربع پالک  18446فرعی از  1651اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  1651اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالکین رسمی امیرحسین و طمراس و زرانگیز همگی علیآبادی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی بــه مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/6 :
/15061م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
به موجب پرونده کالســه  930045صادره از شــعبه اجرای احکام حقوقی
دادگاه عمومی بخش شــیبکوه علیه علی فارسی فرزند مراد محکوم علیه
محکوم اســت به پرداخت مبلغ  62000000تومان در حــق محکوم له و مبلغ
 4000000تومان نیم عشــر دولتــی با توجه به اینکه اجراییــه به محکوم علیه
ابالغ شــده و در مهلت مقرر نســبت به اجرای حکم اقدام ننموده است
بنا به درخواست محکوم له به منظور اســتیفاء محکوم به و هزینه اجرایی
ششــدانگ یکباب خانه به شــماره پالک  3854/1551اصلی واقع در میان
شــهر متعلق به نامبرده از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی
دادگستری به شــرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است در ساعت
 10صبح مورخ  94/7/18از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت
 23915800تومان با نظریه کارشناســی شروع میشــود و به هر شخص
حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10
درصد وجه مزایــده فیالمجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی
از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک مــاه از وی وصول و پس از انجام مراحل
قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد
در صورتی که در مهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید
سپرده وی پس از کســر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده
تجدید میگــردد در صورت وصول اعتــراض از ناحیه طرفین ظرف یک
هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض
از ســوی دادگاه مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد ضمن ًا متقاضیان به
شــرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز با اطــاع این اجرا از مال
مورد مزایده بازدید نمایند.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
ششدانگ یکباب خانه به شماره پالک ثبتی  3854/1551واقع در میان شهر
 /14941م الف
مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش شیبکوه
سنگابی
آگهی فقدان سند مالکیت
عبداله فردوئی وکیــل رضاعلی زارع با وکالتنامه شــماره  194297مورخ
 94/3/20دفتر  12شــیراز و تفویض وکالت شماره  194972مورخ 94/6/21
دفتر  12شــیراز با تسلیم دو برگ استشــهادیه که در دفترخانه  12شیراز
تنظیم شده مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی
 571703مربوط به ســه دانگ یک دســتگاه آپارتمان به پالک  414و 374
و  2080/366واقع در بخش یک شــیراز که ذیل ثبت  1000085در صفحه 3
دفتر  188امالک به نام رضاعلی زارع ثبت و سند مالکیت صادر و به علت
جابجایی مفقــود گردیده و نامبرده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت
نمــوده مراتب طبق اصالحیه تبصره یک مــاده  120آیین نامه قانون ثبت
آگهی میشود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و
یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار
آگهــی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه ســند مالکیت یا
خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت،
المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/15038م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
حسن نصیریان
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  9409980702800393شعبه  5بازپرسی دادسرای ناحیه
یک شــیراز متهم محمدصالح ابوالحســن بیگی فرزند علیداد به موجب
شــکایت نصراله گودرزیانزاده به اتهام افتراء و اخاذی تحت تعقیب قرار
دارد با توجه به معلــوم 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 عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار
میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /14940م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی

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  139360311001032723مورخ  93/11/21هیأت سوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
مهرزاد یزدانی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  120صادره از مرودشت
در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  130/34مترمربع پالک  4852فرعی از
 2086اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  1709فرعی از  2086اصلی واقع در
بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی امیدعلی احمدی شولی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/21 :
/15039م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری
آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری داراب
در نظر دارد به موجب پرونده اجرایی کالسه  7/1/940182سهام متعلق به آقای
حســن غالمی فرزند کوچکعلی به میزان دو دانگ در یک حلقه چاه مشاع به
شماره پروانه بهرهبرداری  202/9208مورخ  1382/5/6و اراضی تحت شرب به
میزان  8/7هکتار از  50هکتار زمین کشاورزی مفروز واقع در روستای کوه سفید
پالک  3679/27که در اجاره نمیباشــد را با قیمت  1740000000ریال به مزایده
گذارد لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شــرکت در مزایده باشد در تاریخ
 94/7/25رأس ســاعت  10صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور
یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان از قیمت کارشناســی شروع و
شخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین قیمت را پیشنهاد
نمایند.
-2هر 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 شــخص 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 کسر هزینههای اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 /389م الف
دادرس شعبه اول اجرای احکام حقوقی داراب
علی خورشیدی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکــه امید محمدی فرزند زالی به اتهام ایــراد ضرب و جرح عمدی و
تخریب از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه
نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میســور 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  16دادیاری دادسرای عمومی و
انقالب شیراز به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه
 940725حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب
مواد  217و  218قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/14943م الف
دادیار شعبه  16دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
دوبحری

