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بــه ســختی میتــوان حالتــی انتقــادی به
گفتگوهایی که در ذهن گوینده آن به صورت باور
در آمده اســت نشان داد .چرا که هر چیز که گفته
شده حاصل ســالها تجربه و معاشرت با بزرگان
ادبی (مخصوص ًا شــاعران) بوده است .این کتاب
خاطرات نیســت ،هر چند که رگههایی از زندگی
و منشهــای اجتماعــی را در کار آن شــادروان
میبینیم و اصو ًال شــخصیتهایی همانند سیمین
بهبهانی به گونهای پاسخ میدهند که احتیاجی به
الف زدن و دروغ ندارند .چرا که راستی و پاکی از
طرز زندگی و نگرش آنها به ادبیات مشهود است و
خودشان را برتر از دیگران نمیدانند و این موهبت
نبوغ را حاصل پشتکار و زحمت مداومی هستند که
در طول زمان کشیدهاند.
بســیاری پس از تعمــق در اوضــاع و احوال
هنــری خود بدیــن نکتــه اذعــان میکنند که
مــا برای موفــق شــدن در کارمان رنج بســیار
کشیدهایم .طعنهها شــنیدهایم .با آدمهایی روبرو
شــدهایم که یکســره ما را نفی کردهانــد اما ما
لجبازی کرده و بیشــتر خوانده و نوشــتهایم (چه
شــعر و چه نثــر) و خود را در ذهــن و باور مردم
جا انداختهایم .بدان گونه که نتوانند به آسانی از نام
ما بگذرند .سیمین بهبهانی همانند شخصیتهایی
چون ســرکار خانم دانشــور ،مهدی اخوان ثالث،
احمد شــاملو ،و  ...و  ....بــه یکی از قلههای رفیع
ادبیــات دســت یازیدهانــد و آن را ملک خویش
به شمار آوردهاند.
و اکنون زندهیاد ســیمین بهبهانی همین حالت
را دارند .هیچکس نمیتواند منکر وجود ایشــان و
تأثیرگذاریشــان بر ادبیــات معاصر گردد .از حق
نمیتوان گذشــت که مهدی مظفری ســاوجی
برای هر ســؤال اندیشــه کرده و با آمادگی کامل
به دیدارشان شتافتهاند .نتیجه اینکه این گفتوگو
راهگشــا و خواندنی شده اســت .مخصوص ًا برای
جوانانی که بــا کلمهی صبــر و عرقریزان روح
غریبهانــد .بهترین توصیف را در این چند ســطر
میتوان سراغ گرفت.
اص ً
ال خاصیت شعر سیمین خانم همین
است که دردهای آدم را با خودش قسمت
میکنــد و نمیگــذارد آدم تنها بماند یا
احساس تنهایی کند .غمخوار آدم است.
دســت کم برای من چنین خاصیتی دارد
و بارها ســر بزنگاههای دردناک روحی
به دادم رسیده است؛ به خصوص در این
روزگار که آدمها از همه ســو در معرض
بیپناهی و تنهاییاند .شعر سیمین خانم
برای من این خاصیت را دارد که همواره
دردهایی را که نمیتوانســتهام به کسی
بگویم به او گفتهام .همان «دردهایی که
مثل خوره روح را آهسته در انزوا میخورد
و میتراشد» (ص )13
***
بــرای معرفی این کتاب هیــچ چیز به خاطرم
نمیرســد جز اینکه چند سطری از اظهارنظرهای
ایشان را بازگو کنم.

ســعدی به نظر من استاد غزل است.
هیچ غزلــی از او نمیخوانید که آن را در
همان وهله اول نفهمید یا محتاج به فکر
باشید .در همان لحظه اول مفاهیمش را
به مخاطب میدهد و در عین حال بعد از
دریافت موضــوع و مفهوم ناچار به فکر
درباره آن هســتید .بعضیها هستند که
شعرشان در همان درک و دریافت اولیه
تمام میشود و شما نمیتوانید برداشت
دیگری از آن بکنید .ولی زیبایی سعدی
در این اســت کــه وقتی شــعری از او
میخوانید در یک لحظه مقصود او را درک
میکنید ،در عین حال در شما میماند و با
شما حرکت میکند و در شما شاخهشاخه
میشــود و برگ و بر میگســترد .شعر
ســعدی بعــد از خوانــدن ،از آدم جدا
نمیشود .برای مثال میگوید:
اگر تو فارغی از حال دوستان ،یارا
فراغت از تو میسر نمیشود ما را
تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش
بیان کند که چه بودهست ناشکیبا را
بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم
به دیگران نگذاریم باغ و صحرا را
یادم میآیــد زمانی که هجده -نوزده ســال
داشــتم ،یک بار آقای هوشــنگ ایرانی با سه نفر
دیگــر از پیروانشــان بودنــد و مجلهی «خروس
جنگی» را داشتند که بدون اطالع قبلی به خانهی
ما آمدند .من هم رفتم پیش آنها نشســتم .گفتند
شنیدهایم شــما انجمنی دارید؟ گفتم بله ،انجمن
ادبیات نــو .گفت این که نو نیســت! برای اینکه
همهی شــاعران میآیند و همه جور شعر در آنجا
میخوانند .گفتم خب ،بعضیها شعر نو میخوانند
و بعضیها هم شــعر کالسیک میخوانند .ما اسم
این انجمن را «انجمن ادبیات نو» گذاشــتهایم و
هیچ اصراری هم نداریم که همه یک جور شــعر
بگویند .گفت نه ،ما بایســتی یک تیشــه برداریم
آنقــدر بزنیم ،خراب کنیم ،خــراب کنیم ،خراب
کنیم تا بشــود یک تل خاک .بعد روی آن خاک
از نو بنایی درست کنیم.
من هر چه فکر کــردم ،نفهمیدم که ما چطور
میتوانیم سعدی و حافظ را خراب کنیم ،فردوسی
را کــه بزرگ همهی ادبیات ما و همهی هســتی
ماســت خراب کنیــم و به آن توجــه نکنیم .بعد
بیاییم روی آن تل خراب گذشته چیزهایی بسازیم
که نه پشــتوانه دارد نه چیزی برای عرضه ،مثل
یک نوزاد بیدســت و پا که هیچ کاری از دستش
ساخته نیست( .ص )35-36
زبان «ســایه» خیلی بــه زبان حافظ
نزدیک اســت .خدا رحمت کند فریدون
مشــیری را کــه میگفت انگار ســایه
عبارات را «گارسهای» از حافظ برداشته،
گارســهای یعنــی چــی؟ آدمهایی که
ســابقاً در چاپخانه کار میکردند .لغت
روسی «گارســه» را در معنای «جمله»
به کار میبردند و وقتی جمله را از جایی
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برمیداشتند و جای دیگری میگذاشتند
خیلی کار کرده بودند .در شــعر ســایه
درست اســت که زبان حافظ را میبینیم
امــا روزگار حافــظ جلو چشــم ما قرار
نمیگیــرد .علت موفقیتــش هم همین
اســت .مث ً
ال فرض کنید در شــعری که
ســایه برای فرزندش گفته ،زبان زبان
حافظ اســت ولی مطلــب ،مطلب امروز
است .در خیابان لندن قدم میزند ،باران
میبــارد ،گفتهاند که چشــم فرزندش
به علت بیمــاری باید بیرون بیاید .دلش
تنگ است .زنش باردار است .تمام اینها
در یک شعر منعکس شده است .اینها به
لحاظ محتوا همان روزگار حافظ نیست.
«پــل والری» فرق بین نثر و شــعر را در این
میداند که نثر آزاد اســت ،اما شــعر قواعدی دارد
که نمیتوان از آن قواعد ســرپیچی کرد .بعد شعر
را بــه رقص و نثر را به راه رفتن تشــبیه میکند.
به گفتــهی او رقص قواعد خاص خــود را دارد.
حرکاتی که شــما در رقص میکنید باید ظریف و
پیچیده باشــد .یادآور حکایتی باشد .شعر هم این

امین فقیری

حالــت را دارد اگر بخواهیــد آن را از همهی قید
و بندها رها کنید از شــعریت میافتد و گسســته
میشود .شعر جان کندن است به قول نظامی:
بیا شبها ببین کان کندنم را
به کان کندن ببین جان کندنم را
بله ،خیلی از آدمهای فاضل هســتند
کــه نمیتوانند شــعر بگویند .کســی
میتواند شــعر بگوید کــه مغز و دلش
ایــن غوغا را پذیرفته باشــد .باور کنید
من بیشتر شعرهایم را نصف شب بیدار
میشوم مینویســم .حتی خیلی وقتها
پیش میآید که قلم و کاغذ هم دم دست
نیســت و به خاطر میســپارم و صبح
مینویسم .تا ننویسم راحت نمیشوم.
ببینید من منکر شــعر سپید یا بهتر بگویم شعر
آزاد نیستم .شعر به اصطالح سپید با نثر فرق دارد،
قواعــد خاص خودش را دارد .اینطور نیســت که
باری به هر جهت باشد .کلماتی که شاعر انتخاب
میکند ایجاز ،ابهام ،ایهام ،گشــت و واگشتهای
کالمی و هالههای معنایی (یا به تعبیر شمیم بهار،
«نهان مایه»ها) و  ...عالوه بر وزن و قافیه (البته

قافیهای غیر زنجیــرهای) ،از همهی آن عوامل و
عناصر نصیب دارد .اینها همه نوشــته را به سمت
شــعر و شــاعرانگی میبرد .در هر صورت شــعر
نمیتواند آزاد آزاد باشد .حتی «خروس جنگی»ها
هم که آمدند و به زعم خودشــان شــعر را از هر
قید و بند و قالبی آزاد کردند .باز وقتی شعرشــان
را میخوانیم بیقید و قالب و ترکیببندی نیستند.
هیچ شعری بدون قاعده نیست .به قول «الیوت»
برای هر شــاعری کــه بخواهد شــعری موفق
بیافریند ،هیچ شعری آزاد نیست.
شعر شــاملو شــعر بیوزن شمرده
میشــود .در حالی که بــه نظر من وزن
طبیعی کلمات را دارد ،بعضیها میگویند
وزن درونی ،را آدم نمیشنود .پس بهتر
است بگوییم وزن طبیعی کلمات .کلماتی
انتخاب میکند که کنار هم نشستنشان
در مخاطب ایجاد التذاذ میکند.
شعر شاملو قرینه ندارد .وزن قراردادی
نــدارد .ولی در کمال ظرافــت و زیبایی
اســت یعنی طوری ترکیب شده که زیبا
به نظر میآید .آهنگین اســت .شــما از
شــنیدن آن لذت میبرید .انگار خنیایی
است با ساخت سمفونیک.
شــما اگر کلمهای را از شعر شــاملو بردارید و
کلمــه مترادفی جایگزین آن کنید میبینید که آن
کلمه در شــعر جا نمیافتد و از قاب شــعر بیرون
میزند .این آن احســاس و قریحهایست که کالم
را شــعر میکند .البد میدانید که یکی از تعاریفی
که از شعر به دست دادهاند این است «مناسبترین
کلمه در مناسبترین جای جمله»
وقتی شعری در ذهنم پرورده میشود
اول فکر میکنم تا کجــا میتوانم با آن
پیش بروم .بعد وقتــی پذیرفتم که آن
شعر واقعاً مرا تسخیر کرده دیگر او مرا
رها نمیکند .دیگــر از وجود من بیرون
نمیرود تا متولد شــود ،اما اگر آمد و من
قبولش نکردم ،یعنی با آن اخت نشــدم
و به اصطالح رابطه برقرار نکردم ،همان
لحظه فراموشش میکنم.
من شــعرهایم را بــه پیــروی از موضوع در
بخشهــای مجــزا نوشــتهام .مثــ ً
ا روایتها،
گفتوگوها ،سورئالیستیها ،فلسفیها ،عرفانیها،
کولیوارهها ،ستم ستیزیها ،انتقاد از مردساالریها
و  ...هر یک را در بخشی خاص در کتابهایم وارد
کردهام .اگــر همچنین نمیکردم از لحاظ تاریخی
بهتر و از لحاظ تنوع موضوعی جالبتر میشد ،اما
تالشــم را در امکاناتی که در اختیار غزل هســت
نشان نمیداد.
به طور کلی شــعر صرفاً درونگرایانه
هم نباید کمارجتر از شــعر اجتماعی-
سیاسی شــمرده شود .عشــق وامانده
و شــادی ،در همهی افــراد وجود دارد.
شــعری که بتواند میان خود و خواننده
احساسی مشابه به وجود آورد ارزشمند
است .شعری که شعار باشد و بتواند یک
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حقیقت اجتماعی را القا کند هیچ ارزشی
ندارد( .ص )143
دانــش روســتایی نیما که خیل به درد شــعر
میخــورد در شــعر کام ً
ال ظاهر میشــود .او نام
درختان ،گیاهان ،مرغان ،جانــوران (از دد و دام)
و  ...را در شــعرش آورده است .همچنین از دریا و
کوه و شــب و صبح و ســایه و آفتاب و هر پدیده
طبیعی دیگری ســخن میگوید .او حتی برای گاو
پیر گمشده ،نامی ویژه میگذاردَ :ک ّکی.
شاملو این دانش روستایی را ندارد .زیرا پرورده
شهر اســت .به ندرت از دشــت و دره و کوهسار
و صنوبر و ســپیدار و چشــمه و گندمزار ســخن
میگوید .البته خودش هــم ادعایی در این زمینه
ندارد .به صراحت میگوید:
امروز /شاعر /باید لباس خوب بپوشد/
کفش تمیز و واکسزده به پا کند /آنگاه
در شلوغترین نقطه شهر /موضوع و وزن
و قافیــهاش را ،یکییکی /بــا دقتی که
خاص خود اوست /از بین عابران خیابان
جدا کند.
یا مث ً
ال :الگوی شــاعر امــروز /گفتیم
زندگیســت! /از روی زندگیســت که
شــاعر /با آب و رنگ و شــعر /نقشی
به روی نقشــه دیگر /تصویر میکند /:او
شعر مینویسد /یعنی /او دست مینهد
به جراحات شهر پیر/
ولی نیما با صراحت میگوید:
من از این دونان شهرستان نیام
خاطر پردرد کوهستانیام
کز بدی بخت در شهر شما
روزگاری رفت و گشتم مبتال
***
زبان اخوان ،زبان شــعر خراســانی است و در
همهی شعرهایش اعم از قصیده و غزل و نیمایی
خصوصیات ایــن زبان را حفظ کرده ،زبان نادرپور
کام ً
ال متأثر از ســبک عراقی است .مشیری زبان
خیلی ســادهی تهرانی دارد .فرق عمده میان شعر
اخوان و نیما ،زبان شعرهایشــان است .زبان نیما
بومــی و ادبی آمیخته با هم اســت و زبان روزگار
خودش است که چندان هم با زمان ما فاصله ندارد
و به نوعی مربوط به این زمان است.
شعر سیاسی ،شعر خوبی هم نیست.
آن طوری که معروف است .شعر سیاسی
شــعری اســت که به طور کلی درباره
سیاســتهای مختلف ،حمایت از احزاب
مختلف ،یا از شیوههای حکومت مختلف
سروده شــده باشد .این شــعر ،شعر
نیست ،شعار است.
***
این سرفصلها را مهدی مظفری ساوجی برای
گفتگو انتخاب کرده اســت و از این عرصه سربلند
بیرون آمده است.
شعر ،زبان و فرهنگ عامه ،زن ،مسایل
روشــنفکری و دموکراسی ،کودتای 28
مرداد ،احمد شاملو ،مهدی اخوان ثالث

ثبتی و دادگستری
آگهی
حســب محتویات پرونده کالســه این دادیاری اصغــر دهقانی فرزند
خدابخش متهم اســت به نگهداری یک کیلوگرم تریاک و ابالغ احضاریه
به دلیل نامعلوم بودن اقامتگاه امکانپذیر نبوده اســت اینک مراتب با
تجویز ماده  174قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در
یــک نوبت آگهی میگردد و متهم مکلف اســت ظرف یک ماه از تاریخ
نشر در این شعبه حاضر و در قبال اتهام منتسبه دفاعیات خویش را ارائه
نماید .بدیهی اســت پس از پایان وقت مقرر قرار مقتضی صادر خواهد
شد.
 /15005م الف
دادیار شعبه اول دادسرای ممسنی
رضائیان
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  9409980702800411شعبه  5بازپرسی دادسرای ناحیه
یک شیراز متهم محمد زرین فرزند احمد به موجب شکایت زینب زرین
به اتهام ترک انفاق 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 دادرســی کیفری مراتب یــک نوبت در روزنامه عصر
مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشود پس از انقضای
مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /15006م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی
آگهی
به موجــب دادنامــه شــماره  9409977320100414مــورخ 94/7/11
دادگستری استهبان بدینوســیله به محکوم علیه صمد صادقی رونیزی
که مجهولالمکان میباشــد ابالغ میگردد که شــما محکوم به مطلقه
نمودن همسر خود اعظم محتشم شــیری فرزند محمدمراد میباشید
لذا از تاریخ ابالغ این آگهی شــما یک هفتــه فرصت دارید تا با مراجعه
به دفترخانه همســر خود را مطلقه نمایید در غیر این صورت با حضور
نماینده محترم دادگاه حکم اجرا خواهد شد.
 /15009م الف
سردفتر ازدواج  18و طالق  109استهبان
غالمرضا حسنی
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشود ســید علیرضا بنیهاشــمی فرزند حسین
دادخواســتی به خواســته نفی ولد به طرفیت راضیه ابراهیمی فرزند
حسین تسلیم دادگاه عمومی داراب نموده که به این شعبه ارجاع و وقت
رسیدگی مورخ  94/9/10ســاعت  12تعیین شده به علت مجهولالمکان
بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده
 73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا
خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه واقع
در داراب بلوار دانشــجو مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت یاد شده جهت
رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق مقــررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
/403م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی داراب
محمدحسن شاطری

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به ذاکر حیدری علیآباد فرزند علی که به موجب دادنامه
شــماره  9409977310100297در پرونده کالسه  920641به پرداخت
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته (بابت ضمانت وام ماخوذه
توسط علی هاشمی فارسی) و مبلغ نه میلیون و پانصد هزار ریال بابت
سود تسهیالت یکســاله و مبلغ  2026000ریال بابت هزینه دادرسی و
مبلغ  1800000ریال بابت حقالوکاله وکیل محکوم گردیده اســت ابالغ
میشود حکم صادره  20روز از تاریخ انتشار قابل واخواهی و  20روز پس
از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی میباشــد چنانچه
نســبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف چهل روز از تاریخ انتشار
این آگهی درخواســت خود را به این مرجع واقع در شعبه اول حقوقی
دادگستری فسا تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت
مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/541م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری فسا
ابراهیمی
آگهی ابالغ
بدینوسیله به مصطفی روشن فرزند محمد به شناسنامه شماره 547
ســاکن کوار خیابان بهمن جنب کارخانه قند گودگلزار منزل شخصی
ابالغ میشود که بانک توسعه تعاون مرکزی شیراز به استناد قرارداد
بانکی شــماره  2400/84مورخ  88/4/20جهت وصول مبلغ 32281698
ریال تا تاریخ  93/4/21به انضمام خســارت تاخیــر متعلقه و از تاریخ
مذکور تا روز تســویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شــما اجراییه
صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه  139304011121000209شیراز و
به شــماره بایگانی  9400042در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش
مورخ  93/7/26مأمور ،محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته
نشــده ،لذا به تقاضای بســتانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد
اجراییــه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای کثیراالنتشــار محلی
آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز
ابالغ محسوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید
عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
 /16822م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوار
اکبر شاهسونی
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشــود جهان رسولی امیرحاجیلو فرزند آقاحسین
دادخواستی به خواســته اثبات مالکیت به طرفیت محمدجواد بقایی
فرزند خانی فع ً
ال مجهولالمکان تســلیم شعبه اول حقوقی فسا نموده
که به کالســه  940470ثبت و وقت رسیدگی مورخ  94/8/23ساعت
 10/30لذا به درخواست خواهان و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنــی مراتب یک نوبت آگهی تا خوانده از تاریخ انتشــار این آگهی
ظرف مهلت یک ماه به دفتر شــعبه اول فســا مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و
در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/543م الف
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان فسا
بهبود رهایی قطبآبادی

آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  940346شعبه ســی و یکم دادیاری دادسرای
ناحیه یک شــیراز محمدعلی جماعتی فرزند جواد به موجب شکایت
ایرج قنبری فرزند داوودعلی به اتهام ســرقت یک دستگاه گوشی
تلفن همراه تحت تعقیب قرار دارد بــا 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.
 /15015م الف
دادیار شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز
سید محمد حسینی فرد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان صدیقه رجاء با وکالت ســیده زهرا سبحانی دادخواستی به
طرفیت خواندگان  -1اصغر نجفی فرزند محمد  -2عزیز شــفیعیان
فرزند محمد به خواســته اثبات مالکیت نســبت به ششدانگ یک
قطعه زمین به پالک ثبتی  3971/1واقع در اراضی آب باریک زرقان
و الزام خواندگان به تنظیم و انتقال ســند تقدیم دادگاههای عمومی
شهرستان زرقان که جهت رسیدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی
(حقوقی) بخش زرقان واقع در بخش زرقان ارجاع و به کالسه پرونده
 9409987162300433و شماره بایگانی  940516ثبت گردیده و وقت
رســیدگی آن مورخ  94/8/23ســاعت  10صبح تعیین شده است.
بــه علت مجهولالمکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به
تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی میشــود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردند.
 /15002م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش زرقان
اسماعیل شهریاری
آگهی حصر وراثت
نســرین وکیلینژاد فرزند اکبر به شرح درخواســتی که به کالسه
 93/666این شورا ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار
وراثت نموده و اعالم داشــته که شــادروان اکبر وکیلینژاد فرزند
کربالئی جواد به شماره شناســنامه  2045صادره از داراب در تاریخ
 94/4/4در اقامتگاه دائمی خود شهرستان داراب فوت نموده و وراث
حینالفوت وی عبارتند از:
 -1متقاضیه فوقالذکر فرزند متوفی
 -2فاطمه ناظمی به شماره شناســنامه  5627عیال دائمی متوفی و
الغیر
اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را
یک نوبت آگهی مینماید تــا هر کس اعتراضی 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.
 /404م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه ایثارگران داراب
باقرپوریان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
به موجب پرونده کالسه  930279الف ج  1شعبه اول اجرای احکام کیفری
شیراز و حسب دستور معاون محترم دادستان یکباب مغازه به مساحت
 27/5مترمربع پــاک  2541/6083به انضمام یکبــاب پارکینگ قطعه
 28به مســاحت  15/5تحت پالک  2541/6101ملکی غالمرضا زردکوهی
به آدرس شــیراز گلدشــت معالیآباد پایینتر از شهرداری منطقه 6
خیابان شــهید اکرامزاده کوچه  4ســمت چپ مغــازه چهارم کافینت
پرنیا کدپســتی  7188673371که بازداشــت میباشد و یکباب مغازه
به مســاحت  26/1مترمربع تحت پالک  2541/6086به انضمام پارکینگ
قطعه  27به مســاحت  12مترمربع تحت پــاک  2541/6100به آدرس
گلدشت معالیآباد خیابان الدن خیابان شهید اکرامزاده کوچه  4عطاری
پند شــنو کدپستی  7188673383با توجه به عدم معرفی محکوم علیه
از ســوی وثیقهگذار از طریق مزایده حضوری پس از انجام تشــریفات
قانونــی و رعایت ماده  75قانون اجرای احکام مدنی رأس ســاعت  9تا
 11مورخ  94/7/25در دفتر اجرای احکام شــماره  1شیراز واقع در میدان
گل سرخ مجتمع شهید قدوســی (طبقه اول اجرای احکام کیفری شماره
یک شیراز) به فروش خواهد رسید مزایده از مبلغ ارزیابی شده توسط
کارشناس محترم دادگستری شــروع و شخص یا اشخاصی که باالترین
مبلغ پیشــنهادی را ارائه دهند برنده مزایده خواهند بود برنده موظف
است ده درصد از مبلغ پیشــنهادی را نقداً و مابقی را ظرف یک ماه از
تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند چنانچه برنده در وقت مقرر ظرف
یک ماه از پرداخت مابقی بهای مزایده خودداری کند ســپرده وی پس
از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد
ضمن ًا طالبین میتواننــد  5روز قبل از تاریخ انجام مزایده از ملک دیدن
نمایند.
نظریه کارشناس به شرح ذیل است:
ارزش مغازه  27/5مترمربع  1375000000ریال
ارزش پارکینگ  15/5مترمربع  232500000ریال
ارزش مغازه  26/1مترمربع  1305000000ریال
ارزش پارکینگ  12مترمربع  180000000ریال میباشد.
 /15013م الف
مدیر اجرای احکام کیفری شماره یک شیراز
کشاورز

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه  -1فرهاد نارویی  -2رســول شهدادنژاد به اتهام شرکت
در ســرقت به مبلغ ده میلیون تومان وجه نقد و یک فقره چک به مبلغ
بیست میلیون تومان موضوع شــکایت خیبر کریمی در پرونده کالسه
 940804شعبه  19بازپرســی از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد
و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشــان میسور
نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  169قانون آیین دادرسی کیفری
مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه پس از انتشــار در شعبه 19
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع
از اتهام انتسابی حاضر گردند پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این
آگهی به موجب مواد  174قانون آیین دادرســی کیفری مصوب 1392
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/15004م الف
بازپرس شعبه  19دادسرای عمومی و انقالب شیراز
حسن قاید

